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Serdeczne Życzenia
 

Życzymy Wam, Kochani, 
aby te święta wielkanocne 
wniosły do Waszych serc 

wiosenną radość i świeżość, 
pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję. 
Niech radosne Alleluja będzie dla Was 

ostoją zwycięskiej miłości i niezłomnej wiary. 
Niech pogoda ducha towarzyszy Wam 

w trudzie każdego dnia, 
a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku .

Aby Święta Wielkiej Nocy 
były wzorem duchowego wzbogacenia i umocnienia 

dającego radość, pokój i nadzieję. 
Wszelkiej pomyślności z serca życzy…

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
w Łomży
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GŁOS
Przewodniczącej

Szanowne Koleżanki i Koledzy!

 Jak ten czas biegnie...Zdawałoby się, że 
dopiero łamaliśmy się opłatkiem przy wigilijnym stole, 
przy lampce szampana życzyliśmy sobie wszystkiego 
najlepszego w Nowym Roku...a tu już pączki na 
wierzbach i plany, co znajdzie się na wielkanocnym 
stole!
 
 W pielęgniarstwie dzieje się bardzo dużo. 
Od 1 lutego mamy „swoją” Wiceminister Zdrowia  
w randze Sekretarza Stanu - pielęgniarkę, Panią 
Józefę Szczurek – Żelazko. Pani Minister obiecuje, że 
w swojej pracy na rzecz pielęgniarstwa i położnictwa 
będzie kładła  szczególny nacisk na tworzenie realnych 
norm zatrudnienia oraz niedopuszczenie do zmian 
w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek.
 
 W naszej Okręgowej Izbie też zmiany 
od 1 marca mamy nowego prawnika – zgodziła się 
pracować dla nas Pani Iwona Choromańska, która wiele 
lat była radcą prawnym Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych, zna więc problemy naszej grupy 
zawodowej „od podszewki”, ponadto specjalizuje się 
w prawie medycznym. Zachęcamy do zadawania pytań 
naszemu prawnikowi, zgłaszania problemów prawnych 
i nurtujących Was spraw; można je przesyłać na 
adres: prawnik.oipip@wp.pl. Wszelkie porady prawne 
dla członków samorządu są, oczywiście, bezpłatne.
 
 Tym samym serdecznie dziękujemy za 
wieloletnią współpracę Pani Grażynie Chojnowskiej, 
która do tej pory była radcą prawnym Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Łomży.
 
 Priorytetem w naszej działalności w najbliższym 
czasie będzie zaangażowanie większej grupy 
pielęgniarek i położnych w aktywne uczestniczenie 
w życiu samorządu zawodowego (zwłaszcza naszych 
najmłodszych koleżanek i kolegów),  ale także 
działania mające na celu integrację seniorek naszego 
zawodu, stworzenie grupy wsparcia pielęgniarek 

i położnych, które przeszły na emeryturę, wspólne 
spotkania przy kawie, wyjścia do kina,  wycieczki 
itd. Prosimy nasze koleżanki, które zakończyły 
zawodową aktywność do zgłaszania swoich 
pomysłów na ciekawe spędzenie wolnego czasu! 

 W ramach integracji naszej grupy zawodowej 
niezależnie od wieku już dzisiaj chciałabym zaprosić 
wszystkich na konferencję organizowaną z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. 
Gościem konferencji będzie prawnik Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego Inter - Paweł Strzelec, który przybliży 
nam zasady odpierania zarzutów w postępowaniu 
karnym, cywilnym i zawodowym. Po konferencji 
planowany jest poczęstunek w formie grilla; cała impreza 
odbędzie się 17 maja w Hotelu Belfort w Piątnicy.

Kochani!
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.

Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 
i drugiego człowieka.

Życzę Wam i Waszym Rodzinom, aby Święta 
Wielkanocne

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,

niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

Przewodnicząca OIPiP w Łomży
Izabela Metelska

STRZYKAWKA
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KALENDARIUM
/16.12.2016r./ /08.02.2016r./

/29.03.2017r./

/28.12.2016r./

/17.01.2017r./

/27.01.2017r./

/24.12.2016r./ 

Wigilia OIPiP , posiedzenie ORPiP Łomży, Gościem za-
proszonym była Prezes NRPiP Pani Zofia Małas, oraz 
członkowie samorządu Pielęgniarek i Położnych

Wigilia OIPiP , posiedzenie ORPiP Łomży, Gościem za-
proszonym była Prezes NRPiP Pani Zofia Małas, oraz 
członkowie samorządu Pielęgniarek i Położnych

/21.12.2016r./
Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala oraz Wigilia 
w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży: udział w uroczy-
stości wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska

/09.02.2016r./
Debata ekspercka „Opieka Długoterminowa a zmiany  
systemowe w Polsce” – udział w debacie wzięły pielę-
gniarki pracujące w ramach opieki długo terminowej

/28.02.2016r./
Debata „ Rola pielęgniarki i położnej podstawo-
wej opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji 
w ochronie   zdrowia” - udział wzięły pielęgniarki pra-
cujące POZ z terenu naszej Izby oraz Przewodnicząca 
OIPiP w Łomży Izabela Metelska

/01.03.2017r./
Spotkanie Rekrutacyjne Zawodów Medycznych 
Dotyczących   Pracy w Niemczech – w spotkaniu 
wzięli udział :  Przewodnicząca OIPiP  Izabela Metel-
ska, Wiceprzewodnicząca OIPiP  Anna Karwowska, 
członkowie samorządu, osoby zainteresowane

/14 -16 .03.2017r./
VI Zjazd Naczelnej Rady pielęgniarek i Położnych -  
udział wzięła   Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska

/20.03.2017r./
Posiedzenie Prezydium OIPiP w Łomży

/29.03.2017r./
Posiedzenie Komisji do Spraw Przeszkoleń

XXVIII Zjazd Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Łomży – udział wzięli delegaci oraz członkowie 
OIPiP

/14.02.2016r./
Posiedzenie ORPiP w Łomży

Konkurs na położną oddziałową Oddziału Położniczo 
– Ginekologicznego w Szpitalu Ogólnym w Wyso-
kiem Mazowieckiem – udział wzięła Przewodnicząca 
komisji konkursowej Anna Karwowska i  Przedsta-
wiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Łomży Izabela Metelska oraz Ewa Fiega

/10.01.2017r./
Szkolenie BHP – udział wzięli pracownicy OIPiP Łomża

Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

/17.01.2017r./
Posiedzenie Komisji do spraw Przeszkoleń

/19.01.2017r./
Konferencja w Warszawa „Priorytety w ochronie zdro-
wia 2017” – udział wzięła Izabela Metelska

/27.01.2017r./
25 - lecie Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTER 
udział w uroczystości wzięła Przewodnicząc OIPiP 
w Łomży Izabela Metelska

/27.01.2017r./
Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia

Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wy-
sokiem Mazowieckiem – uczestniczyła Przewodniczą-
ca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

Wigilia w Hospicjum Ducha św: Udział wzięła Prze-
wodnicząca OIPiP Izabela Metelska

STRZYKAWKA
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AKTUALNOŚCI
 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z dużym zaniepokojeniem zapoznała się z pismem Dy-
rektora Szpitala Wojewódzkiego w Łomży skierowanym do pielęgniarek pracujących w szpitalu zakazujący 
przystąpienia do konkursu ofert w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
 Uznaliśmy to za próbę ograniczenia konkurencji w sposób nieuczciwy wykorzystujący pozycję prze-
łożonego i poinformowałyśmy o tym Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Zarząd Krajo-
wego OZZPiP a także Wojewodę, Marszałka i Przewodniczącego Rady Społecznej Szpitala .

Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

    w Łomży

STRZYKAWKA
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
18-400 Łomża 
ul. Szosa Zambrowska 1/27                                              
tel. / fax (086) 216-47-13                                                  
REGON 450010850                                                           
e-mail oipiplomza@neostrada.pl
www.oipip.lomza.pl

Nr konta
HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOMŻY
46 8762 0009 0007 1606 2000 0010
NIP 718-14-45-091

OIPiP/XI/2017 Łomża, dnia 6 marca 2017 r.

Pan
mgr inż. Krzysztof Bałata
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego 
w Łomży

Szanowny Panie Dyrektorze,

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży ze zdumieniem zapoznała się z pismem Pana 
Dyrektora Znak:DON.078/15/17 z dnia 20.02.2017r., które zostało skierowane do wszystkich komórek or-
ganizacyjnych szpitala, a w istocie do pracowników działalności podstawowej szpitala wykonujących zawód 
pielęgniarki. 

 Nie jest zadaniem samorządu pielęgniarek i położnych dokonywanie oceny pracy Pana Dyrektora, 
nie mniej jednak nie możemy pozostawić bez żadnej reakcji, próby zmonopolizowania przez Szpital Woje-
wódzki w Łomży świadczeń pielęgniarskich w zakresie opieki długoterminowej domowej.

 Rozumiemy sytuację finansową szpitala, jednakże nie można zgodzić się na próbę szantażu dyrekcji 
szpitala, skierowanego do pielęgniarek wykonujących swój zawód w szpitalu, a w godzinach wolnych, do-
datkowo udzielających świadczeń opieki długoterminowej w innych podmiotach, w ramach kontraktu tych 
podmiotów z POW NFZ.

 Zwrócić należy Panu Dyrektorowi uwagę, że podmioty na które wskazuje Pan tj. spółki osobowe, 
kapitałowe, stowarzyszenia itp. są podmiotami autonomicznymi, co pozwala im na swobodne prowadze-
nie działalności gospodarczej. Podkreślić należy, że wielość podmiotów na rynku świadczeń zdrowotnych 
wpływa pozytywnie na jakość udzielanych świadczeń.
 
 Zupełnie niezrozumiałym wydaje się powoływanie przez Pana Dyrektora na art. 100 § 2 kodeksu 
pracy wobec osób, które nie są zatrudnione w szpitalu w ramach stosunku pracy. Poza tym podnieść nale-
ży, że pielęgniarki udzielające świadczeń zdrowotnychw szpitalu na podstawie umowy o pracę, nie zawierały 
żadnych umów o zakazie konkurencji. 

 Fakt, że Pan Dyrektor chce poprawić sytuację finansową szpitala, jest jak najbardziej pozytywny, nie 
mniej jednak nie może się to odbywać kosztem innych zastraszanych podmiotów.



8 BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻYNr 57/2017

 Art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1793 ze zm.), stanowi, że nie można zawrzeć umowy o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej z lekarzem, pielęgniarką, położną, inną osobą wykonującą zawód medyczny 
lub psychologiem, jeżeli udzielają oni świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy, który zawarł umowę  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Funduszem. Jest to praktycznie jedyne ograniczenie konkuren-
cyjności w przepisach ww. ustawy. 

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży stanowczo protestuje przeciwko działaniom mo-
nopolistycznym w kształcie przedstawionym w piśmie. Postępowanie konkursowe, prowadzone przez POW 
NFZ jest postępowaniem zapewniającym równe traktowanie wszystkich świadczeniodawców ubiegających 
się o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i winno być prowadzone w sposób gwa-
rantujący zachowanie uczciwej konkurencji. 

 Stanowisko Pana Dyrektora zawarte w piśmie Znak:DON.078/15/17 z dnia 20.02.2017r. jest elimi-
nowaniem konkurencji na rynku świadczeń zdrowotnych, a w konsekwencji należy to ocenić jako rażące 
naruszanie swobody zawierania umów. Obowiązkiem Pana jako Dyrektora szpitala jest stosowanie takich 
instrumentów prawnych i finansowych, które pozwolą na osiągnięcie prawidłowych wyników finansowych 
szpitala, ale nieuprawnione jest bezprawne eliminowanie podmiotów konkurencyjnych na rynku usług zdro-
wotnych. 

 Zdaniem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży, treść powyższego pisma wskazuje 
na próbę ograniczenia konkurencji, podlegającą przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.).

Do wiadomości:
1. Pan Bohdan Józef  Paszkowski Wojewoda Podlaski
2. Pan Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego
3. Pan Jacek Piorunek Przewodniczący Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Z poważaniem
Przewodnicząca OIPiP w Łomży 

Izabela Metelska
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Józefa Szczurek Żelazko Wiceministrem Zdrowia

AKTUALNOŚCI

 Józefa Szczurek Żelazko od 1 marca jest Wi-
ceministrem Zdrowia. Funkcję tą zaproponowała jej  
premier Beata Szydło. Ma wspierać Ministra Zdrowia 
Konstantego Radziwiłła w reformowaniu służby zdro-
wia.

 Urodziła się  14 marca 1961r. w Nowym Sączu, 
ukończyła Liceum Medyczne w Nowym Sączu, a na-
stępnie Wydział Pielęgniarstwa Akademii Medycznej 
w Lublinie. Ukończyła Studia Podyplomowe dla kan-
dydatów do rad nadzorczych. Posiada uprawnienia Au-
dytora Wewnętrznego (Studia Podyplomowe i zdany 
egzamin w Ministerstwie Finansów).

 Józefa Szczurek – Żelazko pracowała jako 
pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycz-
nym, potem jako nauczyciel zawodu w Zespole Szkół 

STRZYKAWKA

Medycznych w  Nowym Sączu. Potem pracowała na 
stanowisku pielęgniarki oddziałowej, a następnie na-
czelnej pielęgniarki. Z chwilą wprowadzenia refor-
my administracji publicznej pełniła funkcję Dyrektora 
Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Po-
wiatowego w Nowym Sączu. Od 2001r. pełni funkcję 
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie-
ki Zdrowotnej w Brzesku. Od 2010 roku pełni funkcję 
Radnej Województwa Małopolskiego. Z racji posiada-
nych kwalifikacji oraz wykonywanej pracy zawodowej, 
Sejmik Województwa Małopolskiego powierzył jej 
funkcję Przewodniczącej Komisji Polityki Prorodzinnej 
i Społecznej, jest również członkiem Komisji Ochrony 
Zdrowia oraz Wiceprzewodniczącej Komisji Przedsię-
biorczości i Innowacji. W styczniu 2013r. z rąk Pre-
zydenta Rzeczpospolitej Polskiej odebrała wyróżnienie 
„Pracodawca przyjazny Pracownikom”.
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AKTUALNOŚCI
Wiceminister Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko 

gościem na posiedzeniu  
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 Na VI Posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych swoją obecnością zaszczyciła nas Wi-
ceminister Zdrowia Józefa Szczurek- Żelazko; było to pierwsze  spotkanie z członkami NRPiP. Pani Mini-
ster poinformowała o propozycjach kierunków zmian w służbie zdrowia i odpowiadała na liczne pytania 
i wątpliwości nurtujące członków NRPiP. Najbliższa debata zapowiedziana na 27 marca będzie okazją, aby 
o nurtujących problemach porozmawiać w szerszym gremium.

STRZYKAWKA
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 Przygotowywane zmiany systemowe w służbie zdrowia będą miały istotny wpływ na funkcjonowa-
nie świadczeń oraz dalszy rozwój zakładów opieki długoterminowej (OPD). Wobec braku debaty publicznej 
i jasnych priorytetów co do dalszych reguł funkcjonowania opieki długoterminowej, kadra zarządzająca oraz 
liderzy zakładów opieki długoterminowej, a także przedstawiciele świata nauki, podjęli inicjatywę wypraco-
wania rekomendacji dotyczących rozwoju modelu opieki długoterminowej w sektorze zdrowia.

1. Środowisko liderów i dyrektorów opieki długoterminowej przedkłada na ręce Ministra  
Zdrowia deklaracje aktywnego zaangażowania w proces określenia dalszych kierunków rozwoju i funk-
cjonowania opieki długoterminowej w Polsce w szczególności w odniesieniu do obszaru świadczeń 
zdrowotnych tego sektora.

2.  Utrzymujący się od lat brak polityki w zakresie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki 
długoterminowej skutkuje niedostosowaniem regulacji prawnych i standardów udzielania świadczeń do 
potrzeb odbiorców oraz bardzo dużym zróżnicowaniem dostępności dla pacjentów i poziomu finanso-
wania pomiędzy poszczególnymi Oddziałami NFZ (np. rozpiętość powyżej 100% pomiędzy wojewódz-
twem śląskim pomorskim na 10000 uprawnionych).

3.  Oczekujemy od Ministra Zdrowia rozpoczęcia prac, które zagwarantują jak najszybsze znowelizowanie 
obowiązujących regulacji prawnych definiujących zasady i warunki realizacji świadczeń w opiece długo-
terminowej a w tym w szczególności:

• Określenia wskaźników zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia opieki długoterminowej (stacjo-
narnej, domowej, dziennej) jako gwaranta bezpieczeństwa dla pacjentów wraz, z harmonogramem ich 
osiągnięcia. 
• Uporządkowania zapisów dotyczących finansowania kosztów zakwaterowania i wyżywienia pacjentów 
przebywających w ZOL/ZPO, w celu ograniczenia strat zakładów wynikających z ułomnych regulacji 
prawnych. 
• Pilne wdrożenie rekomendowanej przez AOTM wyceny świadczeń w pielęgniarskiej opiece domowej 
• Dokonanie wyceny kosztów świadczeń zdrowotnych realizowanych w zakładach stacjonarnych ZPO 
i ZOL 
• Wprowadzenia kategoryzacji pakietów świadczeń zdrowotnych w pielęgniarskiej opiece domowej 
(gwarantujące dostępność dla pacjentów o najwyższym stopniu zależności) 
• Rozszerzenie wykazu świadczeń/procedur medycznych objętych dodatkowym finansowaniem poza 
stawką osobodnia obowiązującą w OPD (leczenie odleżyn, leczenie żywieniowe, leczenie zakażeń, pły-
noterapia, tlenoterapia domowa). 
• Opracowanie nowych kryteriów kwalifikacji pacjentów do opieki długoterminowej (stacjonarnej i do-
mowej) 
• Przeniesienia stawki kapitacyjnej pacjentów przebywających w ZOL/ZPO do stawki osobodnia tychże 
placówek.

4.  Wypracowania modelu koordynowanej opieki dla pacjentów korzystających ze świadczeń opieki długo-
terminowej (opieka domowa, stacjonarna, świadczenia odrębnie kontraktowane ale także usługi opie-
kuńcze i  inne świadczenia medyczne).

5.  Wprowadzenie nowej procedury związanej z prowadzeniem doradztwa i przygotowaniem do nowej sy-
tuacji zdrowotnej i rodzinnej dla pacjentów/opiekunów, u których wystąpiła utrata samodzielności ży-
ciowej połączonej ze stanem zdrowia (pacjenci po udarach, zabiegach ortopedycznych lub neurochirur-
gicznych, urazach czy postępujących schorzeniach demencyjnych). Procedura ta byłaby dedykowana 

Długoterminowa opieka medyczna a zmiany systemowe w Polsce rekomendacje 
z debaty eksperckiej OPD, Warszawa dnia 9.02.2017

AKTUALNOŚCISTRZYKAWKA



12 BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻYNr 57/2017

dla pielęgniarek rodzinnych, opieki długoterminowej ale także pielęgniarek szpitalnych.

6.  Opracowanie szczegółowych rozwiązań pozwalających pielęgniarkom na pełne wykorzystanie nowych 
kompetencji w zakresie ordynacji materiałów medycznych oraz leków (odejście od pierwszego zlecania 
materiałów medycznych przez lekarza, rozstrzygnięcia dotyczące dokumentacji medycznej ordynacji 
pielęgniarskiej, finansowanie badań zlecanych przez pielęgniarki).

7. Przygotowanie do wdrożenia opracowania kryteriów zapewnienia jakości w opiece długoterminowej 
i uruchomienia procesu akredytacji zakładów.

8. Jednocześnie w związku z ogłoszonymi przez Oddziały Wojewódzkie NFZ Konkursami na realizację 
świadczeń w opiece długoterminowej oczekujemy pilnej jednolitej interpretacji obowiązujących nowych 
kryteriów oceny ofert (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 31.08.2016 r. poz.1372).

9.   Aktualna sytuacja w której Dyrektorzy Oddziałów NFZ dokonują niezależnej interpretacji przepisów pra-
wa skutkuje bardzo dużym zaburzeniem procesu kontraktowania (szkolenia prowadzone dla potencjal-
nych Świadczeniadawców bez odpowiedzi dotyczącej interpretacji kryteriów), a także zagrożeniem dla 
dalszego funkcjonowania dla dużej grupy podmiotów OPD.

10. Wyrażamy stanowczy sprzeciw dla działań Ministerstwa i NFZ przyzwalających na jawne dyskrymino-
wanie świadczeń realizowanych w systemie ochrony zdrowia przez pielęgniarki w odniesieniu do innych 
rodzajów świadczeń (przykładem może być brak wdrożenia stawek AOTM dla OPD przy równoległym 
dostosowaniu stawek w opiece hospicyjnej, warunki ugód za nad wykonania wybrane Oddziały NFZ 
zaproponowały najmniej korzystne dla OPD).

W imieniu uczestników Debaty: 
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas 
Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek dr n. o zdr. Grażyna Wójcik

AKTUALNOŚCI STRZYKAWKA
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Nominacja do nagrody Kobiety Medycyny 2017

 Konkurs organizowany jest przez redakcję strony internetowej „Portale Medyczne”, który od pierw-
szej edycji wspiera Fundacja Jolanty Kwaśniewskiej - „Porozumienie bez Barier”. Celem plebiscytu jest za-
prezentowanie wspaniałych kobiet, które działają na rzecz rozwoju medycyny i poprawy warunków leczenia 
ludzi w Polsce, chcących udowadniać na co dzień, że ciężką pracą i zaangażowaniem można dokonać rzeczy 
niemożliwych.Głosowanie trwa od 8 marca do 14 kwietnia 2017 na stronie: www.kobietymedycyny.pl. Do 
dyspozycji każdego internauty są 3 głosy (1 głos na 1 kandydatkę).

 Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas została nominowa-
na do nagrody Kobiety Medycyny 2017. Jest to konkurs dedykowany kobietom związa-
nym z medycyną i ochroną zdrowia, których sukcesy zawodowe, zaangażowanie i en-
tuzjazm budzą szacunek i uznanie.

AKTUALNOŚCI

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas

STRZYKAWKA
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WOKÓŁ ZAWODU STRZYKAWKA

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia  dotyczące Apelu  Izb Pielęgniarek  
i Położnych w sprawie określenia warunków tworzenia kierowniczych 

stanowisk pielęgniarskich i położniczych

 W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi prawidłowości przeprowadza-
nia konkursów na stanowiska kierownicze w pielęgniarstwie/położnictwie, braku ta-
kich stanowisk w niektórych zakładach, czy też nieprzeprowadzania konkursów na wy-
mienione stanowiska przytaczamy stanowisko Ministerstwa Zdrowia z tej sprawie.

 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013 r. poz. 217) w art. 49 
wskazuje, iż w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowiska: 
kierownika; zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem; ordynatora; naczelnej pielę-
gniarki lub przełożonej pielęgniarek; pielęgniarki oddziałowej. 

 Na podstawie delegacji ustawowej, o której mowa w art. 49 ust. 8 ww. ustawy, Minister Zdrowia 
wydał rozporządzenie z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. poz. 182). Natomiast 
w Taryfikatorze kwalifikacyjnym, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 r.w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896), szczegółowo określo-
no kwalifikacje wymagane od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami. 

 Otóż, przepis art. 49 ww. ustawy  odnosi się tylko do podmiotów leczniczych niebędących przedsię-
biorcami i reguluje sposób obsady stanowisk w drodze konkursu, enumeratywnie wymienionych w ust.1 
tego przepisu. Zgodnie z art. 49 ust. 2 ww. ustawy konkurs na stanowisko kierownika oraz zastępcy kierow-
nika podmiotu ogłasza podmiot tworzący, a na pozostałe stanowiska - kierownik. Z unormowań zawartych 
w powyższym przepisie wynika, że podmiotom odpowiedzialnym za dokonanie obsady stanowisk wskaza-
nychw art. 49 ust. 1 ww. ustawy nie pozostawiono swobody w wyborze osoby, i tym samym zatrudnienia 
tych osób bez przeprowadzenia konkursu. 

 Jednocześnie należy zwrócić uwagę na treść art. 42 ust. 1 ww. ustawy, który przewiduje, iż ustrój 
podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą oraz inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nie-
uregulowane w ustawie, określa statut. W związku z tym, określenie rodzajów poszczególnych stanowisk, 
o których mowa w art. 49 ust. 1 ww. ustawy może być również przedmiotem regulacji statutowej. Niemiej 
jednak, statut podmiotu leczniczego niebędacego przedsiębiorcą nie może odmiennie regulować spraw 
odrębnie unormowanych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Samodzielność 
aktu wewnętrznego w zakresie kształtowania ustroju i struktury organizacyjnej danego podmiotu obejmuje 
zatem wyłącznie sprawy nieuregulowane w ustawie. Natomiast ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej, jak i ww. rozporządzenie przewidują określone elementy ustroju działania podmiotów lecz-
niczych niebędących przedsiębiorcami, w tym w szczególności obsadę stanowiska naczelnej pielęgniarki 
lub przełożonej pielęgniarek, precyzując dodatkowo warunki, jakie muszą spełniać osoby zatrudnione na 
tych stanowiskach. 

 Orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że stanowisko naczelnej pielęgniarki lub przeło-
żonej pielęgniarek w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą jest obligatoryjne. Zgodnie z wy-
rokiem WSA w Gliwicach z dnia 15 października 2010 r. (sygn.: IVSa/GI 519/10) powoływanie osób na 
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stanowiska naczelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarki,o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 4 i 5 
ustawy z 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (obecnie w art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r. o działalności leczniczej), wymaga przeprowadzenia konkursu. W związku z tym, jeżeli w akcie we-
wnętrznym danego podmiotu) usunięto te stanowiska lub wprowadzono na ich miejsce inne stanowiska, 
dla obsadzenia których konkurs nie jest wymagany, to stanowi to „obejście” prawa. W ocenie sądu nie jest 
możliwe odejście od stanowisk określonych w ustawie i wprowadzenia stanowisk, które są sprecyzowane 
i wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych 
od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorstwami. Ponadto Wojewódzki Sąd Administracyjny w sentencji wyroku przyjął tezę, iż: „możli-
we jest wprowadzenie stanowisk przewidzianych w statucie szpitala, ale tylko i wyłącznie obok tych, które 
wymagane są przez ustawę”. Podobne stanowiska zostały przedstawione w innych wyrokach sądów admi-
nistracyjnych (zobacz: wyrok WSA z dnia 18 stycznia 2011 r. sygn.: III SA/Kr 571/10, wyrok WSA z dnia 13 
października 2009 r. sygn.: III SA.KR 265/09). 

 Należy zaznaczyć, że przepis art. 49 ust. 1 ww. ustawy nie określa stanowiska sensu stricte nazwa-
nego jako: dyrektor ds. pielęgniarstwa, co nie oznacza, że kierownik danego podmiotu leczniczego niebę-
dącego przedsiębiorcą, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami tego podmiotu, nie może utworzyć takiego 
stanowiska pracy. Istotne jest jednak to, że kierownik nie może np. poprzez zmianę statutu wprowadzić 
zmiany organizacyjnej, która powodowałyby zastąpienie stanowisk wybieranych w trybie konkursowym, 
wskazanym w art. 49 ust. 1 ww. ustawy przez inne stanowiska, którym odpowiadałyby te same obowiązki 
i uprawnienia (np. zastąpienie stanowiska naczelnej pielęgniarki, stanowiskiem dyrektor ds. pielęgniar-
stwa). W doktrynie podkreśla się, że „że wszelkie działania mające na celu nieobsadzanie stanowisk wy-
mienionych z nazwy w art. 49 ust. 1 ww. ustawy i zamieszczonych w regulaminie organizacyjnym, a w ich 
miejsce tworzenie - w zakresie merytorycznym tożsamym z tymi stanowiskami - inaczej nazwanych komó-
rek organizacyjnych i innych stanowisk, będą stanowić próbę obejścia przepisów ww. ustawy”. 

 Natomiast, NSA w wyroku z dnia 27 sierpnia 2008r. (sygn. II OSK 666/08) stwierdził, że: „Skoro art. 
44 ust. 1 ustawy wymaga, by stanowisko naczelnej pielęgniarki w publicznych zakładach opieki zdrowotnej 
(poza wyjątkiem wskazanym w tym przepisie) obsadzane było w wyniku konkursu, a osoba ta powinna le-
gitymować się określonym w Taryfikatorze kwalifikacyjnym wykształceniem i stażem pracy, to wykreślenie 
ze statutu tego stanowiska i zastąpienie go innym, nieprzewidzianym w przepisach, któremu miałyby być 
przypisane te same obowiązki i uprawnienia, jakie miała osoba zatrudniona na stanowisku naczelnej pielę-
gniarki w oczywisty sposób narusza obowiązujące przepisy i wykracza poza zakres spraw, które mogą być 
uregulowane w statucie (...)”.

 Powyższy wyrok NSA, choć odnosił się do kwestii dotyczącej stanowisk konkursowych w okresie 
obowiązywania ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 
89, z późn. zm.), to dotyczy w tym samym zakresie uregulowań, o których mowa w art. 49 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej.

 W związku z powyższym należy stwierdzić, że statut podmiotu leczniczego niebędacego przedsię-
biorcą nie może określać poszczególnych stanowisk wybieranych w trybie konkursowym w sposób inny 
niż jest to uregulowane w art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o działalności leczniczej, gdyż nie może 
odmiennie regulować spraw unormowanych ww. ustawie. Swoboda podmiotów w zakresie kształtowania 
ustroju i struktury organizacyjnej podmiotu leczniczego niebędacego przedsiębiorcą może obejmować wy-
łącznie sprawy nieuregulowane w ustawie, które również nie mogą być z tą ustawą sprzeczne.

Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA

PODSEKRETARZ STANU
Aleksander Sopliński
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Korespondencja w sprawie świadczeń zdrowotnych w  pielęgniarskiej  opiece
długoterminowej domowej oraz hospicyjno – paliatywnej.
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Pielęgniarki w Domach Pomocy Społecznej
 Sytuacja pielęgniarek zatrudnionych w DPS jest 
szczególna. Ustawodawca nie przewidział konieczno-
ści zatrudniania pielęgniarek w tego typu placówkach, 
jednak pracodawcy doskonale zdają sobie sprawę, że 
bez pielęgniarek DPS nie funkcjonowałby a podopiecz-
ni nie mieliby właściwej opieki.

 NRPiP podjęła rozmowy w tej sprawie z Mini-
sterstwem Rodziny, Pracy Polityki Socjalnej, pod któ-
rym podlegają DPS. 

 Zawarte 23 września 2015 r. w Warszawie po-
rozumienie (pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Za-
wodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą 
Pielęgniarek i Położnych a prezesem Narodowego Fun-

duszu Zdrowia i ministrem zdrowia) w sprawie pod-
wyżek dla pielęgniarek i położnych nie obejmuje tych, 
które są zatrudnione w Domach Pomocy Społecznej.

 Dlatego – w ocenie Ministerstwa Zdro-
wia – podwyżki dla tych pielęgniarek i położnych, 
w wysokości nie niższej niż wynikające z zawartego 
porozumienia, powinny zostać sfinansowane przez 
samorządy, głównie powiaty. A to dlatego, że pracu-
jące w samorządowych (powiatowych) DPS-ach pie-
lęgniarki i położne, to pracownicy samorządowi opła-
cani z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. 

Wojewoda Podlaski

 W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Łomży zwracam się z zapytaniem, czy pie-
lęgniarki zatrudnione w Domach Pomocy Społecznej 
w Łomży, Grajewie i Kozarzach ( a więc placówkach 
znajdujących się na terenie działania naszej Izby) otrzy-
mały podwyżki wynagrodzeń gwarantowane  Rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 października 
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń zdrowotnych. 

 Fakt, iż podlegają Ministerstwu Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej nie zmienia tego, iż pozostają 
pielęgniarkami – mają takie same kwalifikacje, odpo-
wiedzialność i obowiązki, jak pielęgniarki zatrudnione 
w innych placówkach; wykonują wszystkie zadania na-
leżące do tej grupy zawodowej, zajmując się osobami 
częściowo i całkowicie niesamodzielnymi, obciążony-
mi wieloma przewlekłymi schorzeniami, wymagający-
mi całodobowej opieki, leczenia, pielęgnacji i wsparcia.

         Pomimo faktu, iż ustawodawca tworząc Domy 
Pomocy Społecznej nie zauważył konieczności zatrud-
niania w nich pielęgniarek, nie znaczy, że są one tam 
niepotrzebne – to właśnie pielęgniarki, nie mając do 
dyspozycji przed 24 godziny lekarza sprawują nadzór 
nad życiem i zdrowiem podopiecznych, profesjonalnie 
ich pielęgnując, podając leki różnymi drogami, wyko-
nując zabiegi i procedury.

 W wyniku działań Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ostatnich dwóch latach dotacje 
planowane w budżetach wojewodów pozostają na po-
ziomie budżetu z 2015r., co w praktyce powinno skut-
kować wzrostem jednostkowej dotacji na mieszkańca 
DPS z uwagi na zmniejszenie się liczby mieszkańców 
skierowanych przed dniem 1 stycznia 2004r.

 Według informacji otrzymanej od Zastępcy Dy-
rektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 
w ubiegłym roku ze środków rezerwy celowej budżetu 
państwa przekazano wojewodom dodatkowe środki 
w wysokości 30 mln złotych na dofinansowanie dzia-
łalności bieżącej domów pomocy społecznej, w tym 
wzrostu wynagrodzeń pracowników.

Z poważaniem
Przewodnicząca OIPiP w Łomży 

Izabela Metelska
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WOKÓŁ ZAWODUSTRZYKAWKA

Pisma podobnej treści były wysłane też do Prezydenta Miasta Łomży Pana Mariusza Chrzanowskiego 
oraz Dyrektor  Domu Pomocy Społecznej w Grajewie Pani Ewy Odoleckiej. 
Otrzymaliśmy następujące odpowiedzi:
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Co słychać w Związkach?
 W dniach 9 - 10 marca 2017r. w Białymstoku odbył się VIII Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Regionu 
Podlaskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  Pielęgniarek i Położnych. Wybrano nowy Zarząd Regionu 
w składzie:

1.Agnieszka Olchin – przewodnicząca

2. Izabela Metelska - wiceprzewodnicząca

3. Ewa Kowalewska  - wiceprzewodnicząca

4. Grażyna Bakun-  wiceprzewodnicząca

5. Barbara Kruszewska - wiceprzewodnicząca

6. Tomasz Bezubik - sekretarz

7. Agnieszka Dubowska - skarbnik

8.  Boćkowska Hanna- członek

9.  Borowik Anna- członek

10. Borowik Leon- członek

11. Borowska-Ostaszewska Barbara- członek

12. Brulińska Justyna - członek

13. Dobkowska Joanna- członek

14. Giczewska Wiesława- członek

15. Jarocka Katarzyna- członek

16. Jurkowska Beata- członek

17. Kamińska Beata- członek

18. Krahel Wanda- członek

19. Łebkowska Krystyna- członek

21. Maliszewska Katarzyna- członek

22. Mazur Bożena- członek

23. Radion Krystyna- członek

24. Zagubin Elżbieta- członek

25. Siemieniuk Edyta- członek

26. Krejszeff Małgorzata- członek

27. Juszkiewicz Marzanna- członek

WOKÓŁ ZAWODUSTRZYKAWKA
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Wczesna opieka pooperacyjna
    nad  pacjentem ze stomią.

Mgr Joanna Tyszko
Oddział Chirurgiczny
Szpital Wojewódzki
w Łomży

 Słowo stomia pochodzi z języka greckiego 
i oznacza „otwór”.Stomia jest to chirurgiczne połą-
czenie światła jelita grubego (kolostomia) ,cienkiego 
(ileostomia)lub moczowodu(urostomia) ze skórą. Do 
najczęstszych przyczyn wyłonienia odbytu brzuszne-
go należą nowotwory jelita grubego, choroby zapalne 
jelita grubego, niedrożność przewodu pokarmowego 
w przebiegu choroby nowotworowej, urazy okrężnicy 
lub odbytnicy,nowotwory pęcherza moczowego i inne. 
Stomia może być czasowa lub definitywna, jeśli cho-
dzi o kryterium czasowe,a z powodu rodzaju operacji 
,końcowa(jednolufowa) lub pętlowa(dwulufowa). Za-
bieg operacyjny może odbywać się w trybie planowym 
lub na „ostro”. 

Leczenie chirurgiczne, które jest zakończone wyło-
nieniem odbytu brzusznego(stomii), należy do zabie-
gów najbardziej obciążających fizycznie i psychicznie 
chorego oraz jego rodzinę lub bliskich. Strach przed 
operacją potęguje jeszcze problem adaptacji do zmia-
ny zachodzącej w organizmie i nowej sytuacji życio-
wej pacjenta ze stomią. Zostaje zaburzona samoocena 
i samoakceptacja dotycząca wyglądu i sprawności oraz 
funkcjonowanie w wielu sferach życia.  Każdy człowiek 
w swój specyficzny sposób powraca do zdrowia fizycz-
nego i psychicznego,dlatego wszyscy, którzy niosą po-
moc pacjentowi ze stomią muszą uznawać autonomię 
każdego człowieka i szanować jego  prawo do prze-
żywania bólu,cierpienia, rozpaczy, żalu wynikającego 
z choroby na swój indywidualny sposób.

 Opieka pielęgniarska udzielana pacjentowi ze 
stomią składa się z dwóch okresów: wczesnego, który 
liczy się od zaopatrzenia stomii na stole operacyjnym 
do momentu pionizacji i póżnego, od pionizacji do 
wypisu do domu[7]. Zgodnie z modelem pielęgnowa-
nia Dorothy Orem pielęgniarka w opiece nad pacjen-
tem może  zastosować system pielęgnowania w pełni 
kompensacyjny,częściowo kompensacyjny lub wspie-
rająco-uczący. We wczesnym okresie pooperacyjnym 
zastosujemy system w pełni kompensacyjny,ponieważ 
pacjent jest całkowicie zależny od personelu medycz-
nego,aby w dalszym czasie zastosować pozostałe sys-
temy ,jeśli stan pacjenta na to pozwoli. Opieka pielę-

gniarska po zabiegu  zaczyna się już na sali operacyjnej 
,gdzie pielęgniarka instrumentariuszka zabezpiecza 
wyłonioną stomię sprzętem stomijnym. Najlepiej, żeby 
był to sprzęt dwuczęściowy z płytką harmonijkową(lub 
adapterem) i workiem przezroczystym odpuszczalnym. 
Zabezpieczenie stomii zapobiega niekontrolowanemu 
wypływowi treści jelitowej i chroni ranę pooperacyjną 
przed zakażeniem.

 Dalsza opieka pielęgniarska bezpośrednio po 
zabiegu operacyjnym prowadzona jest w sali wybudzeń 
bloku operacyjnego przez pielęgniarki anestezjologicz-
ne, a po wyrównaniu stanu krążeniowo-oddechowego 
i powrocie świadomości pacjent zostaje przewieziony 
do oddziału chirurgicznego. We wczesnym okresie 
pooperacyjnym ogólny stan chorego może ulegać róż-
nym zmianom zagrażającym życiu.
 Zadaniem pielęgniarki opiekującej się ta-
kim chorym jest stała, systematyczna kontrola stanu 
zdrowia podopiecznego, w razie potrzeby, zgłaszanie 
wszelkich nieprawidłowości zespołowi lekarskiemu 
w celu interwencji i optymalizacji stanu zdrowia cho-
rego . Opieka we wczesnym okresie pooperacyjnym 
polega przede wszystkim na realizacji zleceń wg  indy-
widualnej karty zleceń lekarskich pacjenta i ich udoku-
mentowaniu zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

 Opiekując się chorym po zabiegu wyłonienia 
stomii pielęgniarka musi przestrzegać pewnych ele-
mentów opieki jak:

1. Monitorowanie stanu świadomości oraz podsta-
wowych funkcji życiowych, tj. (ciśnienie tętnicze, 
tętno, oddech, diureza).

- Kontrola świadomości jest to systematyczna 
   ocena świadomości pacjenta, to znaczy, czy    
   jest w pełni wybudzony, czy ciągle lub okreso 
   wo śpi, ale także czy reaguje na bodźce słow  
   nei dotykowe. 
- Ciśnienie tętnicze pomiar należy prowadzić  
   w ustalonych odstępach czasu, w pierwszych   
   dwóch godzinach co 15 minut, a później np. co 
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 W opiece pielęgniarskiej zawiera się także ob-
serwacja rany pooperacyjnej, ilości i jakości treści, jaka 
może wypływać do worka stomijnego oraz ewentualnie 
założonych drenów, sondy żołądkowej, cewnika Fo-
ley’a. Mierzone parametry  oraz ilości z drenów i mocz 
powinny być zapisywane w karcie kontroli pooperacyj-
nej pacjenta i w systemie elektronicznym, jeśli jest pro-
wadzony w danym szpitalu. Wszelkie nieprawidłowości 
należy niezwłocznie zgłosić lekarzowi. Należy rów-
nież prowadzić działania zapobiegające powikłaniom 
związanym z czasowym unieruchomieniem pacjenta 
w łóżku, czyli profilaktykę p/odleżynową, p/zakrzepo-
wą i zapobieganie powikłaniom układu oddechowego 
i moczowego. Dbanie o higienę ciała i otoczenia zwięk-
sza komfort pacjenta.

 W tym czasie pielęgniarka jest odpowiedzialna 
za przetaczanie i podawanie pacjentowi płynów infuzyj-
nych i leków zleconych przez lekarza.

 Obserwacja chorego powinna być ukierunko-
wana na niebezpieczeństwo wys tąpienia powikłań ope-
racyjnych, takich jak: krwotok wewnętrzny i zewnętrz-
ny, wstrząs, ostra niewydolność krążenia, zaburzenia 
rytmu serca, niewydolność odde chowa, ostra niewy-
dolność nerek, zator płucny i obrzęk płuc. Wskazana 
jest również obserwacja pod kątem powikłań specy-
ficznych po zabiegu wyłonienia stomii – niedokrwienia 
stomii, wciągnięcia stomii, krwawienia ze stomii.

 Pielęgniarka powinna zapewnić pacjentowi po-
czucie intymności podczas wykonywania  zabiegów 
higienicznych i pielęgnacyjnych. Pielęgniarka powinna 
wspierać pacjenta psychicznie i emocjonalnie w czasie 
pierwszego oglądania stomii przez chorego i pierwszej 
wymiany sprzętu stomijnego.  Zaufanie do pielęgniar-
ki zdobywane przez pacjenta od pierwszego kontaktu 
z pielęgniarką opatrunkową lub stomijną,będzie pro-
centowało w dalszym procesie dążenia do samoopieki. 
W tym  okresie pacjent  jest biernym obserwatorem, 
by w okresie późnym mógł aktywnie wykonywać czyn-
ności pielęgnacyjne stomii. Przez kilka pierwszych dni 
po operacji najlepiej jest stosować zestawy składające 
się z płytki harmonijkowej i worków przezroczystych 
odpuszczalnych, ponieważ sprzęt ten możemy zmienić 
prawie bezboleśnie dla pacjenta. Pozwala to również 
lepiej ocenić stomię, jej kształt, zabarwienie, rodzaj 
i jakość wydzieliny oraz ewentualne powikłania(np. 
krwawienie ze śluzówki, czy niedokrwienie). Przed za-

2-3 godz. w  zależności od stanu pacjenta i  
  zaleceń leka rza;

- Tętno powinno być mierzone na tętnicy promie 
  niowej. Pomiar należy prowadzić tak, jak po 
  miar ciśnienia tętniczego;

- Oddech – obserwacja oddechu powinna być pro 
  wadzona każdorazowo, gdy dokonuje się ja 
  kichkolwiek pomiarów. Sprawdzenie saturacji   
  i ewentualne zastosowanie tlenoterapii.                    
  Niepokój pielęgniarki powinien budzić spłycony  
  i zwolniony oddech (< 5/min lub >35/min),   
  który może świadczyć o  zaburzeniach krążenio 
  wo-oddechowych;
- Ilość wydalonego moczu - kontrola diurezy istot 
  na jest u pacjentów  po operacjach na jelicie  
  grubym z  wyłonieniem odbytu brzusznego. Po  
  zabiegu prowadzona jest godzinowa kontrola  
  wydalanego moczu, a w dalszym okresie dobowa  
  zbiórka moczu (DZM) lub bilans płynów.  
  Prawidłowa diureza wynosi 30-50 ml moczu na  
  godzinę;
- Kontrola zabarwienia skóry i błon śluzowych  
  pacjenta oraz tzw. powrót kapilarny, tj. szyb 
  kość powrotu fizjologicznej barwy płytki paznok 
  ciowej po jej naciśnięciu (u osób zdrowych  
  następuje po 1-2 sek) przedłużenie tego czasu  
  może wskazywać na stan hipowolemii i nie 
  dotlenienia;
- Obserwacja temperatury ciała – wzrost ciepłoty  
  ciała chorego po zabiegu operacyjnym, może ś 
  wiadczyć o pooperacyjnych powikłaniach chirur 
  gicznych lub anestezjologicznych.

2. Opanowanie bólu związanego z zabiegiem chirur-
gicznym. Zadaniem Pielęgniarki jest systematyczna 
podaż leków przeciwbólowych uprzednio zaleco-
nych przez lekarza. Do zadań, należy także obser-
wacja pacjenta w  kierunku wystąpienia ewentual-
nych powikłań związanych z podaniem określonych 
analgetyków[10].

3. Dbanie o komfort pacjenta. Zapewnienie mu ci-
szy i spokoju. Okazanie życzli wości, zrozumienia 
i wsparcia, działanie z empatią.

WOKÓŁ ZAWODUSTRZYKAWKA
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łożeniem nowego zestawu należy oczyścić skórę wokół 
przetoki i nawilżyć śluzówkę. Skóry nie należy przemy-
wać środkami przeznaczonymi do odkażania skóry, ale 
wodą z mydłem o odczynie kwaśnym, podobnym do 
pH skóry. Do pielęgnacji używa się też specjalnych ko-
smetyków stomijnych w postaci m.in.  kremów prze-
ciwodparzeniowych, pierścieni i past uszczelniających. 
Czynności te wykonu jemy profesjonalnie oraz tłuma-
czymy pacjentowi, co robimy. Pielęgniarka wymienia-
jąc sprzęt zabezpieczający stomię udziela instruktażu 
w zakresie jego stosowania, a  także zwraca uwagę na 
właściwą pielęgnację skóry wokół odbytu brzuszne-
go. Od pierwszej zmiany sprzętu stomijnego musimy 
w sposób szczególny dbać  o skórę wokół stomii. Do-
kładne dopasowanie średnicy płytki i zastosowanie ko-
smetyków zapobiegnie stanom zapalnym skóry, które 
są bardzo bolesne dla pacjenta i uniemożliwiają przy-
klejenie nowego sprzętu. Należy uprzedzić chorego, że 
rozmiar worków i płytek będzie zmniejszał się w miarę 
upływu czasu. Wielkość stomii ulegnie zmianie w cią-
gu kilku miesięcy po zabiegu, ponieważ będą usunięte 
szwy i mostek, przez co zmniejszy się obrzęk śluzówki 
jelita. W późniejszych dniach od operacji będzie można 
zastosować woreczki cieliste i o mniejszej pojemności.

 Przez pierwsze dni po operacji czynności pielę-
gnacyjne wykonywane są przy łóżku chorego. Pozycja 
leżąca uzasadniona jest bólem i złym samopoczuciem. 
Człowiek chory czuje się bezsilny i  uzależniony od 
osób, które się nim opiekują. W miarę upływu czasu, 
kiedy stan pacjenta ulegnie poprawie, należy nakłonić 
go do samopielęgnacji. W tym momencie kończy się 
okres pierwszy i zaczyna się okres drugi, a co się z tym 

wiąże, zmiana postawy ciała na siedzącą lub stojącą.

 Podczas okresu późnego pracujemy z chorym 
w warunkach sali opatrunkowej. Zadaniem pielęgniarki 
jest nauczenie go samodzielnego i prawidłowego za-
bezpieczenia stomii. Pacjent musi uwierzyć, że przy 
pomocy może pokonać trudności. Proces edukacji ta-
kiego pacjenta trwa pewien czas a jego długość uzależ-
niona jest od zdolności adaptacyjnych. W rehabilitacji 
bardzo ważna jest aktywność pacjenta, częste przeby-
wanie z nim, swobodne nasze zachowanie w czasie 
krępujących go czynności oraz okazana mu cierpli-
wość.

 Podczas kolejnych spotkań należy stopniowo 
eliminować czynności wykony  wane przez pielęgniar-
kę na rzecz czynności wykonywanych przez pacjen-
ta. W przy  padkach uzasadnionych (np. niedowidze-
nie, niedowład, wiek), możemy do pielę  gnacji stomii 
włączyć rodzinę, ale tylko za zgodą chorego. W tym 
okresie przetokę zaopatrujemy w różne typy sprzętu, 
to umożliwi wybór najbardziej odpowiadającego jego 
potrzebom.

 Holistyczne, a zarazem indywidualne ujęcie 
opieki nad pacjentem ze stomią, powinno być realizo-
wane przez zespół terapeutyczny, aby proces adaptacji 
do nowych warunków życia był jak najkrótszy i przy-
niósł akceptację i zdolność do samoopieki, co ma de-
cydujący wpływ na poziom jakości życia pacjentów ze 
stomią.

Literatura u autorki
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Rzecznik odpowiada
 Jestem pielęgniarką, trzy lata temu skończyłam studia licencjackie, obecnie zaocznie robię 
„magisterkę”. Od razu po studiach zaczęłam pracę na oddziale szpitalnym i nie mogę zrozumieć 
tego, że moje starsze koleżanki zapytane o cokolwiek w sprawie pacjenta zawsze odsyłają do lekarza, 
a przecież my też mamy prawo udzielania informacji pacjentowi. Takim zachowaniem, niestety, nie 
budujemy swojego autorytetu w oczach pacjentów i ich rodzin a, co najgorsze, sprowadzamy się do 
roli wykonawcy zleceń lekarskich. Jakich informacji pielęgniarka ma prawo udzielić pacjentowi, któ-
rym się opiekuje? Karolina

 Zawód pielęgniarki jest samodzielnym zawodem medycznym i ustawodawca przewiduje obowiązek 
przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta, w zakresie koniecznym do sprawowania opieki pielęgna-
cyjnej oraz o pielęgnacji i zabiegach pielęgniarskich (art. 9 ust. 8 ustawy o prawach pacjenta i art. 16 pkt 2 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). Podane normy stanowią całość i należy je interpretować łącznie. 
Realizacja tego obowiązku wymaga od pielęgniarki  rozpoznania potrzeb zdrowotnych pacjenta i postawienia 
diagnozy pielęgniarskiej. Obowiązek informowania pacjenta odnosi się zarówno do czynności pielęgniarskich 
wykonywanych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego jak i na podstawie zlecenia lekarskiego. Pielęgniarka 
przystępując do wykonywania zlecenia lekarskiego upewnia się co do tożsamości pacjenta, treści zlecenia 
lekarskiego, na które pacjent wyraził uprzednio zgodę, oraz informuje pacjenta o sposobie wykonania zleconej 
czynności i objawach, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania przez nią czynności. 

 Niebezpieczeństwem interpretacji, która dopuszcza możliwość pozbawienia pielęgniarki prawa re-
alizacji ustawowego obowiązku informowania pacjenta z zakresu diagnozy pielęgniarskiej, w praktyce jest 
utrwalenie pielęgniarek w pozycji pasywnego zawodu, podległego lekarzowi. Pielęgniarki z obawy przed kon-
fliktem z lekarzem odstępują od podejmowania rozmowy z pacjentem w zakresie informowania o diagnozie 
pielęgniarskiej, tracąc bezcenną szansę na przygotowania pacjenta do samodzielności i samoopieki, czyli 
odstępują od wykonywania tych czynności, które co do zasady nie są przedmiotem czynności lekarskich, a są 
istotnym elementem procesu udzielania świadczenia zdrowotnego.

 Pielęgniarka nie została upoważniona do nieinformowania pacjenta z własnej inicjatywy, dlatego po-
mimo skorzystania przez lekarza przywileju terapeutycznego jakim jest informowanie pacjenta w zakresie 
stanu zdrowia, rozpoznania, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, da-
jących się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, wynikach leczenia i rokowaniach 
na przyszłość, nadal jest zobowiązana do przekazywania pacjentowi informacji o stanie zdrowia, w zakresie 
koniecznym do sprawowania opieki pielęgnacyjnej. Istotne jednak jest aby pomiędzy lekarzem, a pielęgniarką 
następowała wymiana informacji na temat stanu zdrowia pacjenta w zakresie niezbędnym do udzielanych 
przez pielęgniarkę świadczeń zdrowotnych.

 (Na podstawie Karkowska D. Prawo medyczne dla pielęgniarek, LEX a Wolters Kluwer business, War-
szawa 2013, s.153, 164)

Teresa Żukowska
 Okręgowy Rzecznik  Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych

WOKÓŁ ZAWODUSTRZYKAWKA
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Pytanie do prawnika
 Chciałabym widzieć, czy mam obowiązek odbierać telefony od oddziałowej po godzinach 
pracy? Pielęgniarek jest coraz mniej, gdy do tego jeszcze dojdą choroby (średnia wieku w naszym 
zawodzie to 50 +), coraz trudniej jest obsadzić dyżury. W związku z tym przełożeni coraz częściej 
dzwonią do nas po godzinach pracy, żebyśmy przychodziły na zastępstwa. Czy mają do tego prawo? 
Czy możemy nie odebrać takiego telefonu, przecież też mamy swoje sprawy, swoje życie i obowiązki 
poza pracą. Anna

Opinia prawna w przedmiocie obowiązku pracownika bycia w gotowości 
do odebrania telefonu od przełożonego po godzinach pracy

 Kodeks pracy, dalej kp, w art. 221§ 1 stanowi, że pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej 
się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:

1) imię (imiona) i nazwisko;
2) imiona rodziców;
3) datę urodzenia;
4) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
5) wykształcenie;
6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 Ponadto, w myśl art. 221§ 2 kp pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania, niezależnie od 
danych osobowych, o których mowa w § 1, także:

1) innych danych osobowych pracownika, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika,   
jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczegól-
nych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

2) numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektro-
nicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL).

 W oparciu o art. 221§  4 kp pracodawca może żądać podania innych danych osobowych niż okre-
ślone w § 1 i 2, jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów.

 Powyższe przepisy kodeksu pracy nie przewidują zatem obowiązku podania przez pracownika nu-
meru jego prywatnego telefonu. 

 Odnośnie obowiązku pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy, należy wskazać na art. 
1515 §  1 kp, który stanowi, że   pracodawca może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normal-
nymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy 
lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, z tym zastrzeżeniem, że  za czas dyżuru, z wyjątkiem 
dyżuru pełnionego w domu, pracownikowi przysługuje czas wolny od pracy w wymiarze odpowiadającym 
długości dyżuru, a w razie braku możliwości udzielenia czasu wolnego - wynagrodzenie wynikające z jego 
osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagro-
dzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. 

WOKÓŁ ZAWODU STRZYKAWKA
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 Przytoczone powyżej przepisy prawa są przepisami ogólnie obowiązującymi. Przepisami szczegól-
nymi dotyczącymi czasu pracy pielęgniarek i położnych są regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 15 
kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1638 ze zm.), dalej u.d.l. Czas pracy w 
podmiotach leczniczych został uregulowany w art. 93 – 99a ustawy.

 Zgodnie z treścią art. 95 ust. 1 u.d.l., pracownicy wykonujący zawód medyczny i posiadający wyższe 
wykształcenie, zatrudnieni w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjo-
narne i całodobowe świadczenia zdrowotne, mogą być zobowiązani do pełnienia w zakładzie leczniczym 
tego podmiotu dyżuru medycznego.

 Dyżurem medycznym jest wykonywanie poza normalnymi godzinami pracy czynności zawodowych 
przez osoby, o których mowa w art. 95 ust. 1 u.d.l., w podmiocie leczniczym wykonującym stacjonarne i 
całodobowe świadczenia zdrowotne (art. 95 ust. 2 u.d.l.). Czas pełnienia dyżuru medycznego wlicza się do 
czasu pracy (art. 95 ust. 3 u.d.l.).

 Stosownie do postanowień art. 98 ust. 1 u.d.l. pracownicy, o których mowa w art. 95 ust. 1, a więc 
ci którzy mogą być zobowiązani do pełnienia w zakładzie leczniczym tego podmiotu dyżuru medycznego, 
mogą też zostać zobowiązani do pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych. Za każ-
dą godzinę pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości 50% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego (art. 98 ust. 2 u.d.l.). W przypadku 
wezwania do podmiotu leczniczego zastosowanie mają przepisy dotyczące dyżuru medycznego art. 98 ust 
4 u.d.l.

 Jak zatem wynika z przytoczonych powyżej regulacji prawnych, w zależności od wykształcenia (wy-
kształcenie wyższe, wykształcenie średnie) pracownik może być zobowiązany do pozostawania w gotowo-
ści do pełnienia pracy. Różnica w tym przypadku polega na płatnym oczekiwaniu na wezwanie (art. 98 ust. 
2 u.d.l.), bądź oczekiwaniu bez wynagrodzenia (art. 1515 §  1 kp).
 
 Jak wynika z orzecznictwa Sądu Najwyższego, dopuszczalne jest stosowanie obu kategorii przepi-
sów (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2006r. sygn. akt I PK 150/2005, wyrok z dnia 17 lipca 
2006r. sygn. akt I PK 27/06).

 Jednakże należy też zwrócić uwagę na obowiązek zachowania przez pracodawcę dobowego i ty-
godniowego nieprzerwanego odpoczynku. W związku z powyższymi przepisami prawa, pracodawca ma 
obowiązek w pierwszej kolejności układać rozkłady czasu pracy w taki sposób, aby pracownik miał zapla-
nowaną pracę zgodnie z normą czasu pracy wynoszącą 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 
55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

 Co do zasady, pracownik nie ma obowiązku odbierania telefonu od pracodawcy, chyba że pełni 
dyżur pod telefonem.

WOKÓŁ ZAWODUSTRZYKAWKA

Iwona Choromańska
                                 Radca prawny OIPiP w Łomży
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JAK ZAŁOŻYĆ DZIAŁALNOŚĆ - KROK PO KROKU 
OTWARCIE PRAKTYKI ZAWODOWEJ

 Pielęgniarki/ Położne otwierając własną działalność gospodarczą, oprócz rejestracji w rejestrze działal-
ności gospodarczej – CEDIG (UM lub UG) muszą dokonać rejestracji w Rejestrze Praktyk Zawodowych (Rejestr 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – RPWDL – rejestr MZ – w chwili obecnej rejestracja możliwa 
jest tylko drogą elektroniczną).
 Wysyłając wniosek drogą elektroniczną w systemie podmiotów wykonujących działalność leczniczą – w 
rejestrze praktyk zawodowych, należy:
dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, oraz wydrukować swoje zaświadczenie z CEDIG ( przy 
rejestracji podając datę rozpoczęcia działalności,  proszę uwzględnić czas załatwienia wszystkich formalności, 
proszę również podać prawidłową nazwę firmy tj.: indywidualna praktyka pielęgniarska/położnej, indywidualna 
specjalistyczna praktyka pielęgniarska/położnej, bądź grupowa praktyka pielęgniarska/ położna).
 Zarejestrować się w rejestrze praktyk zawodowych https://rpwdl.csioz.gov.pl, wchodząc na stronę głów-
ną w menu wybrać zarejestruj – zakładając konto należy wybrać aplikację: Rejestr Praktyk Zawodowych. 

ZAŁOŻENIE KONTA W REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH

Konieczność zarejestrowania się – założenie konta w rejestrze praktyk zawodowych.
Po założeniu konta, będzie możliwość wglądu do swojej księgi rejestrowej, wydrukowanie swojego zaświadcze-
nia, oraz wysłania stosownych wniosków.

1. Rejestracja – Założenie konta:
a) Proszę wejść do rejestru na adres: https://rpwdl.csioz.gov.pl
b) Proszę wejść po lewej stronie w menu – ZAREJESTRUJ.
c) Pojawią się aplikacje – proszę zaznaczyć: REJESTR PRAKTYK ZAWODOWYCH oraz wypełnić wszystkie wy-
magane pola.
d) Wygenerowana zostanie informacja, że konto zostało założone a na adres poczty mailowej wysłany zostanie 
link do aktywacji konta.
Po aktywowaniu konta należy wejść do rejestru i zalogować się. (punkt 4 i 5 wykonują tylko te osoby, które do 
31.03.2013r. Składały wnioski drogą papierową). 
e) Proszę wejść w ostatnią pozycję w menu na własnym koncie: Jak uzyskać uprawnienie do ksiąg rejestrowych.
Wypełniając wniosek, jeśli nie znacie Państwo numeru księgi rejestrowej, proszę podać imię i nazwisko i nr 
prawa wykonywania zawodu.

Załatwić podpis elektroniczny 

DROGA ELEKTRONICZNA WNIOSKU, PODPIS ELEKTRONICZNY

Zgodnie z § 14 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu 
danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu 
postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (DZ. U. 2011r. 
, Nr 221, poz 1319),
wnioski o wpis do rejestru, zmianę wpisu oraz wykreślenie z rejestru składa się w postaci elektronicznej,  
wykorzystaniem bezpiecznego podpisu  elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o 
podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub profilu zaufanego ePUAP.
Wnioski składane są tylko w formie elektronicznej.



BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Nr 57/2017 29

KOMUNIKATYSTRZYKAWKA

Aby wysłać wniosek elektronicznie w Rejestrze Praktyk Zawodowych, należy posiadać podpis elektroniczny jako 
podpis kwalifikowany albo podpis zaufany ePUAP.
Podpis kwalifikowany – jest elektronicznym podpisem równoważnym podpisowi własnoręcznemu. Służy do 
podpisywania  dokumentów i umów, które mają moc prawną. Uzyskanie podpisu kwalifikowanego jest związana 
z poniesieniem kosztów.
Profil zaufany – bezpłatna metoda potwierdzenia tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją. 

Aby uzyskać profil zaufany należy:
1. wejść na stronę ePUAP: www.epuap.gov.pl, 
2. zarejestrować się  - założyć konto ePUAP,
3. zalogować się na swoje konto, następnie wypełnić wniosek o nadanie profilu zaufanego,
4. od daty wysłania wniosku w ciągu 14 dni, należy udać się do wskazanego przez ePUAP urzędu -  do punktu 
potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
Na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap) znajdziecie państwo filmy instruktażo-
we, które objaśniają realizację poszczególnych etapów.
Brak profilu zaufanego uniemożliwia złożenie wniosku a tym samym załatwienie wymaganych formalności. 
 Po zalogowaniu się na własne konto w RPWDL, należy wybrać w menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - wybrać rodzaj wniosku i dokładnie wypełnić (w razie potrzeby proszę dzwonić:  
(86) 216 - 47 - 13 )
 Wypełniony wniosek podpisany profilem wysyła się w programie, po dołączeniu w załącznikach potwier-
dzenia opłaty za wpis do rejestru.
 Po wypełnieniu wniosku oczekujemy 7 dni roboczych, na dokonanie wpisu. Na adres mailowy wysyłane 
zostaje zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu.
W przypadku źle wysłanego bądź  wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do 
uzupełnienia, dlatego bardzo prosimy sprawdzać swoje konto w rejestrzepraktyk zawodowych. W przypadku 
odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „Komunikaty”, po podpisaniu komu-
nikatu pojawi się dokument w zakładce: „Dokumenty” ze szczegółową informacją co we wniosku należy 
poprawić.

Schemat postępowania dla osób zakładających działalność gospodarczą po raz pierwszy:

1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego
2. Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy oraz
    dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP
3. Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpieczenia OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/
    położnej
4. Dokument potwierdzający brak przerw  w wykonywaniu zawodu o którym mowa w art.26 ustawy
    o zawodach pielęgniarki i położnej (np. świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu,
    zaświadczenie o współpracy w ramach umowy cywilno - prawnej)
5. W przypadku prowadzenia praktyki we własnym gabinecie uzyskanie opinii właściwego
    organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnianiu warunków umożliwiających
    wykonywanie określonych  świadczeń zdrowotnych w gabinecie-opinia winna być  
    wystawiona na osobę lub firmę osoby prowadzącej indywidualną praktykę pielęgniarki/ 
    położnej
6. Dokonywanie opłaty za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 86zł   

 w roku 2017
    -  na konto OIPiP w Łomży (nr konta podany jest na stronie internetowej Izby) z dopiskiem
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    „opłata za wpis do RPWDL, imię i nazwisko, nr prawa wykonywania zawodu lub PESEL”.
7. Założenie konta na platformie RPWDL – www.rpwdl.csioz.gov.pl
8. Wypełnienie i przesłanie wniosku do OIPiP w Łomży.

WYSYŁANIE WNIOSKU O ZMIANIE WPISU W REJESTRZE PRAKTYKA

1. Mając podpis elektroniczny oraz założone konto w Rejestrze Praktyk Zawodowych  należy zalogować się w 
rejestrze https//rpwdl.csioz.gov.

2. Proszę wejść w menu NOWY WNIOSEK PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH wybrać WNIOSEK O 
ZMIANĘ wpisu – pojawi się zapis zgłoszonych danych, które należy zmienić tylko w tych miejscach, w których 
uległy zmianie. 

3. Należy dołączyć do wniosku wymagane załączniki: (w przypadku zmiany nazwiska, adresu do korespondencji, 
nowego miejsca udzielania świadczeń, wznowienia praktyki – wymagany jest załącznik  potwierdzający do-
konanie opłaty za zmianę wpisu). 

4. Po wypełnieniu wniosku i dołączeniu załączników należy wniosek podpisać wykorzystując podpis elektronicz-
ny.

5. W przypadku źle wysłanego lub źle  wypełnionego wniosku, organ rejestrujący może odesłać wniosek do 
uzupełnienia, dlatego proszę sprawdzać swoje konto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność 
leczniczą. W przypadku odesłanego wniosku w skrzynce odbiorczej proszę wejść w zakładkę „Komunika-
ty” i po podpisaniu komunikatu pojawi się dokument w zakładce: „Dokumenty” ze szczególnymi danymi 
co we wniosku należy poprawić.

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN DANYCH OBJĘTYCH REJESTREM

Pielęgniarka/położna  wykonując praktykę zawodową i wpisana do rejestru jest zobowiązana zgłaszać organowi 
prowadzącemu rejestr wszelki zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W 
przypadku niezgłoszenia zmiany danych – okręgowa rada pielęgniarek i położnych -  może, w drodze decyzji ad-
ministracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesię-
ciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie przepisów o minimalnym wy-
nagrodzeniu za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.. Do uchwał, o którym mowa w 
ust. 3 i 4, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczącego decyzji administracyjnych. 
Organem wyższego stopnia w sprawach  nałożenia kary pieniężnej jest minister właściwy w sprawach zdrowia. 
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej. Przy ustaleniu wysoko-
ści kary pieniężnej organ prowadzący rejestr jest obowiązany uwzględnić rodzaj i wagę stwierdzonych naruszeń. 
Kara pieniężna podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Do kary 
pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa dotycząca 
terminu przedstawienia zobowiązań podatkowych oraz odsetek od tych zobowiązań. Na decyzję w sprawie kary 
pieniężnej przysługuje skarga do sądu administracyjnego (art. 107 ustawy o działalności leczniczej).

UBEZPIECZENIE OC

Na podstawie art. 25 ust 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej minister właściwy do spraw 
finansów określi w drodze rozporządzenia zakres oraz minimalna suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpie-
czenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem 
udzielania świadczeń zdrowotnych albo  niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Na mocy przepisów rozporządzenia ministra finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego 

KOMUNIKATY STRZYKAWKA



BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY Nr 57/2017 31

ubezpieczania odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2011 nr 293, 
poz 1729) ustalona została kwota obowiązkowego ubezpieczenia OC w wysokości:

 ] 30.000,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000,00 w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność 
leczniczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej  jako indywidualna praktyka pielęgniarki lub położ-
nej, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w miejscu wezwania, indywidualna specjalistycz-
ne praktyka pielęgniarki lub położnej, indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie 
w miejscu wezwania, indywidualna praktyka pielęgniarki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmio-
tu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem lub indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniar-
ki lub położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem; 

 ] 30.000,00 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150.000,00 w odniesieniu do wszystkich 
zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC pielęgniarki lub położnej wykonującej działalność 
leczniczą w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek lub 
położnych.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Na podstawie art.23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej podmiot wykonujący dzia-
łalność leczniczą powinien posiadać regulamin organizacyjny regulujący sprawy dotyczące sposobu i warunków 
działanie udzielania świadczeń zdrowotnych.

REGULACJE PRAWNE

1. Zmiany dotyczące nowego rejestru – RPWDL

 W dniu 01. lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2011r., Nr 112, poz 654), która określa m. in. zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących  dzia-
łalność leczniczą, wprowadzając szereg zmian w przepisach innych aktów prawnych.
Działalność leczniczą można rozpocząć po uzyskaniu wpisu do rejestru, (według art, 103). Organem prowadzą-
cym jest .: okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez 
pielęgniarkę/ położną. (według art. 106.1)

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych, dokonuje wpisów praktyk zawodowych do Re-
jestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, który jest dostępny pod adresem  
https://rpwdl.csioz.gov.pl
- wchodząc na główną stronę systemu i wybraniu logowania, należy wybrać REJESTR PRAKTYK ZAWODO-
WYCH.

KODY RODZAJÓW PRAKTYK ZAWODOWYCH

93 – indywidualna praktyka wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie
        umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład
94 – indywidualna specjalistyczna praktyka wyłącz nie w zakładzie leczniczym
        na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład
95 – indywidualna praktyka wyłącznie w miejscu wezwania
96 – indywidualna specjalistyczna praktyka wy łącznie w miejscu wezwania
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97 – grupowa praktyka
98 – indywidualna praktyka (własny gabinet)
99 – indywidualna specjalistyczna praktyka (własny gabinet).

  Organ prowadzący rejestr jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru oraz wydać zaświadczenie o tym 
wpisie w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.
 Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1,a od dnia wpływu wniosku 
do tego organu upłynęło 40 dni wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym 
na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę 
do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji 
termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis. (według art. 
104).
 Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

 ] 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za 
ubiegły rok, ogłaszanego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do 
rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego – w przypadku praktyki zawodowej; (opłata za wpis w 2017r. 
wynosi 86,00 zł – opłatę należy dokonać na konto izby)

 ] zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa powyżej; (we-
dług art. 105) (opłata za zmiany wpisu w 2017r. wynosi 43,00 zł – opłatę należy dokonać na konto izby).

 Podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi pro-
wadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych 
objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa powyżej, organ pro-
wadzący rejestr może, w drodze 
decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do 
dziesięciokrotnego minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Decyzji 
nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności. (według art. 107.1.2)

 Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:
 ] wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej  wpisem;
 ] podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w 

okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;
 ] wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.

     Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:
 ] złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;
 ] wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność  

leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;
 ] rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;
 ] niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;
 ] złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;
 ] bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie 

dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia 
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wpisu do rejestru nie podjął działalności; (według art.108).

 Organ prowadzący rejestr jest uprawniony do kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 
              zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy i przepisami wydanymi na 
jej podstawie.
 Kontrola jest przeprowadzana przez osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr do wykonywa-
nia  czynności kontrolnych.
 Osoby, wykonując czynności kontrolne, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:

 ] żądania informacji i dokumentacji;
 ] oceny realizacji zadań określonych w regulaminie organizacyjnym lub statucie, w tym dostępności i jakości 

udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 ] wstępu do pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą;
 ] udziału w czynnościach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 ] wglądu do dokumentacji medycznej;
 ] żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień. (według art. 111)

FORMY WYKONYWANIA PRAKTYKI

Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może 
być wykonywania w formie jednoosobowej działalności gospodarczej jako:
a) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej;
b) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w miejscu wezwania;
c) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej;
d) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w
   miejscu wezwania;
e) indywidualna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie
   podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem;
f) indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki/położnej wyłącznie w
   przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym 
   podmiotem.
Praktyka zawodowa pielęgniarki/położnej może być wykonywana w formie spółki cywilnej, spółki jawnej albo 
spółki partnerskiej jako grupowa praktyka pielęgniarek/położnych.
Wykonywanie zawodu w ramach praktyki zawodowej, nie jest prowadzeniem podmiotu leczniczego (art. 5 ust. 3 
ustawy o działalności leczniczej).

WARUNKI PROWADZENIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ 

Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę lub indy-
widualną specjalistyczną praktykę wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązana:
1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:
 a) zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w
                wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie
                przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samo-
                rządzie pielęgniarek i położnych,
 b) pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym 
                orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo 
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                zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem
                zapobiegawczym;
3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy
    niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
    określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
6) w przypadku indywidualnej specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację
    w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej
    zastosowanie w ochronie zdrowia;
7) posiadać sprzęt medyczny umożliwiający udzielanie określonych świadczeń
    zdrowotnych w miejscu zamieszkania lub pobytu pacjenta;
8) wskazać adres praktyki oraz adres miejsca przechowywania dokumentacji medycznej.

 Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną prak-
tykę (praktyka w gabinecie) jest obowiązana spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

 ] zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawo-
dowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych,

 ] pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego za-
kazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem  
zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy
    niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia
    zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać 
    opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu
    warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;
5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
    określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej.

 Pielęgniarka, położna wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną spe-
cjalistyczną praktykę (praktyka specjalistyczna w gabinecie) jest obowiązana:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

 ] zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawo-
dowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych,

 ] pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykony-
wania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy
    niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
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4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia
    zdrowotne, wyposażonym w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać
    opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu
    warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych;
5) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
6) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie
    określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
7) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej
    dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w przed-
siębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana spełniać warunki:

1. posiadać prawo wykonywania zawodu;
2. nie może być:

 ] zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawo-
dowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych,

 ] pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykony-
wania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3. nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
    ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4. uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
5. zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o działalności leczniczej.

 Pielęgniarka, położna wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę pielęgniarki/położnej wy-
łącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem jest obowiązana 
spełniać następujące warunki:

1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

 ] zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawo-
dowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych,

 ] pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykony-
wania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
    ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4) uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust.
    1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
6) posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa lub innej dziedzinie mającej
    zastosowanie w ochronie zdrowia.
 W ramach grupowej praktyki mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez pielęgniar-
ki będące wspólnikami albo partnerami spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, spełniające następujące 
warunki:
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1) posiadać prawo wykonywania zawodu;
2) nie może być:

 ] zawieszona w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności 
zawodowych na podstawie przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej lub przepisów o samorządzie 
pielęgniarek i położnych,

 ] pozbawiona możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wy-
konywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegaw-
czym;

3) nie może mieć przerwy w wykonywaniu zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
    ostatnich 6 lat poprzedzających wniosek o wpis;
4) dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia  zdrowotne, wyposażonym
    w aparaturę i sprzęt medyczny oraz posiadać opinię właściwego organu Państwowej Inspekcji
    Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających udzielanie określonych świadczeń
    zdrowotnych;
5) zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust.
   1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej;
6) w przypadku specjalistycznej praktyki - posiadać specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa lub
    położnictwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

UWAGA : Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru.

ZASADY PROWADZENIA REJESTRU PRAKTYK 

1. Pielęgniarka, położna która zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa orga-
nowi prowadzącemu rejestr, wniosek o wpis do rejestru. (według art.102)

Ustawą z dnia 30 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw 
(DZ. U. z 2016r. poz. 960) uchylono m.in. art. 100 pkt 4 i 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 
kwietnia 2011r., z czego wynika, że pielęgniarka/położna wysyłając wniosek o rejestrację swojej praktyki 
zawodowej w REJESTRZE PRAKTYK ZAWODOWYCH, nie dołącza załączników potwierdzających spełnie-
nie warunków wykonywania działalności leczniczej, jedynie składa oświadczenie o spełnieniu powyższych 
warunków, które jest umieszczone we wniosku.
Stąd ważne jest aby, pielęgniarka/położna składająca powyższe oświadczenie do wniosku o rejestrację 
swojej praktyki zawodowej, zapoznała się m.in. z art. 19, art. 25 oraz art. 102 ustawy o działalności lecz-
niczej z dnia 15 kwietnia 2011r. (OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o działalności leczniczej, poz. 
1638).

KOMUNIKATY STRZYKAWKA
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KOMUNIKATYSTRZYKAWKA

 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

 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży przypomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 1 pkt 4 usta-
wy 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.
 Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży zwraca się z uprzejmą prośbą do osób opłacają-
cych 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/położ-
nej wysokość składki członkowskiej za rok 2017 wynosi 33,03zł/gr.

KOMUNIKAT dotyczący aktualizacji danych

KOMUNIKAT SKARBNIKA

 Skarbnik
Okręgowej Rady Pielęgniarek i  Położnych  

 w Łomży

INFORMACJA
Adres strony Internetowej OIPIP w Łomży

www.oipip.lomza.pl
email : oipiplomza@neostrada.pl

Nazwa i numer konta bankowego:
Hexa Bank Spółdzielczy 46 8762 0009 0007 1606 2000 0010
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Krople mądrości…

Sentencje pochodzą z książki 
„Krople mądrości dla zabieganych”, 
L. M. Book, LOGOS MEDIA  2013.

Przyjaciel to ktoś, kto wchodzi, gdy inni wychodzą.

Walter Winchell

Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów.

Isaac Newton

Człowiek, który w wieku pięćdziesięciu lat postrzega 
świat tak samo, jak wtedy, gdy miał lat dwadzieścia, 
zmarnował trzydzieści lat swojego życia.

Muhamad Ali

Czyń to, o czym wiesz w swoim sercu, że jest właściwe, 
ponieważ i tak będziesz krytykowany. Będziesz potę-
piany, jeśli to zrobisz i będziesz potępiany, jeśli tego nie 
zrobisz.

Eleanor Roosevelt

Cechą wielkich ludzi jest to, że innym stawiają znacznie 
mniejsze wymagania niż sobie.

Elbert Hubbard

Każdemu, kto ma choćby jednego przyjaciela, Bóg da-
rował dwa światy.

Oscar Wilde

Jesteś odpowiedzialny nie tylko za to, co mówisz, ale 
także za to, czego nie mówisz.

Marcin Luter

Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś 
miał żyć wiecznie.

Mahatma Gandhi

Gniew nigdy nie jest pozbawiony powodu, ale rzadko 
jest to dobry powód.

Benjamin Franklin

Tam, gdzie chodzi o to, co sprawiedliwe, piękne i dobre, 
nie powinniśmy zważać na opinię ogółu.

Sokrates

Kto przyjmuje dobrodziejstwo z wdzięcznością, już 
spłaca pierwszą ratę.

Seneka Starszy

Sukcesu nie powinno się mierzyć pozycją, którą ktoś 
osiągnął, ale przeszkodami, jakie musiał pokonać.

Booker T. Washington

Ludzie, którzy nigdy nie robią więcej niż to, za co im za-
płacono, nigdy nie dostaną zapłaty za więcej, niż robią. 

Elbert Hubbard

STRZYKAWKA
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POEZJA
Mimo wszystko 
 
„Ludzie są nierozsądni 
nielogiczni, samolubni, 
kochaj ich mimo wszystko. 
 
Jeśli czynisz dobro, 
ludzie oskarżą cię 
o ukryte egoistyczne pobudki, 
Czyń dobro mimo wszystko. 
 
Jeśli osiągniesz sukces, 
zyskasz fałszywych przyjaciół 
i prawdziwych wrogów, 
Osiągaj sukcesy mimo wszystko. 
 
To co dzisiaj robiłeś dobrze 
jutro będzie zapomniane, 
Rób dobrze mimo wszystko. 
 
Uczciwość i szczerość sprawiają, 
że będziesz słaby, 
bądź uczciwy i szczery 
mimo wszystko. 
 
To co budujesz latami, może być 
Zniszczone przez jedną noc, 
Buduj mimo wszystko. 
 
Ludzie naprawdę 
potrzebują pomocy, 
ale będą cię atakować, 
jeśli im pomożesz, 
pomagaj mimo wszystko. 
 
Daj światu, co masz najlepszego, 
a dostaniesz od świata po głowie 
Daj światu, co masz najlepszego 
mimo wszystko.”

Wielkanocny pacierz 
 
Nie umiem być srebrnym aniołem - 
Ni gorejącym krzakiem - 
Tyle Zmartwychwstań już przeszło- 
A serce mam byle jakie. 
 
Tyle procesji z dzwonami - 
Tyle już alleluja - 
A moja świętość dziurawa 
Na ćwiartce włoska się buja. 
 
Wiatr gra mi na kościach 
mych psalmy - 
 
Jak na koślawej fujarce - 
Żeby choć papież spojrzał 
Na mnie - przez białe swe palce. 
 
Żeby choć Matka Boska 
Przez chmur zabite wciąż deski - 
Uśmiech mi Swój zesłała 
Jak ptaszka we mgle niebieskiej. 
 
I wiem, gdy łzę swoją trzymam 
Jak złoty kamyk z procy - 
Zrozumie mnie mały Baranek 
Z najcichszej Wielkiej Nocy. 
 
Pyszczek położy na ręku - 
Sumienia wywróci podszewkę - 
Serca mojego ocali  
 
ks. Jan Twardowski 

Chrystusie... 
 
Jeszcze się kiedyś rozsmucę, 
Jeszcze do Ciebie powrócę, 
Chrystusie... 
Jeszcze tak strasznie zapłaczę, 
Że przez łzy Ciebie zobaczę, 
Chrystusie... 
I taką wielką żałobą, 
Będę sie żalił przed tobą, 
Chrystusie... 
Że duch mój przed Tobą klęknie 
I wtedy serce mi pęknie, 
Chrystusie...

Pieśń paschalna 
 
Nie Kalwaria, nie Golgota, 
ale chmura szczerozłota 
i wiatr skory; 
 
nie noc i cierń, ale słońce 
i blaski się wplatające 
w kędziory. 
 
Na tej szczerozłotej chmurze 
fruniesz - zwycięski - ku górze, 
„Sprawca zachwytów”; 
 
lśni marszczona wiatrem szata, 
a z szaty na Polskę spada 
woń hiacyntów. 
 
Za te cuda oczywiste 
jakże ja Cię uczczę, Chryste? 
Wierszem chyba. 
 
Lecz patrząc na Twoją chwałę, 
stanąłem i oniemiałem, 
jak ryba. 
 
Bo trudno ziemskim inkaustem 
sprawy opisać przepastne: 
wiatr i złoto - 
 
chyba tylko oczy zadrzeć, 
zasłuchać się i zapatrzeć 
w szum odlotu. 
 
Spójrzcie: nad Wieżą Mariacką! 
Spójrzcie: już mały jak cacko 
leci. 
 
Wirują złociste koła. 
Zieleń gra. Purpura woła. 
RESURREXIT. 
 

Julian Tuwim

Matka Teresa z Kalkuty

Konstanty Ildefons Gałczyński 
1948

STRZYKAWKA
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PO DYŻURZE STRZYKAWKA

 Co roku mam przyjemność zawitać na parę dni, nie-
raz nawet dwa razy w roku do Kudowy Zdroju. To miasteczko 
znajdujące się tuż przy południowej granicy ma bogatą roz-
poczynającą się w siedemnastym stuleciu tradycję uzdrowi-
skową. W tym małym bo mającym zaledwie dziesięć tysięcy 
obywateli mieście, znajduje się cała masa rewelacyjnych kafe-
jek i restauracji. Jakkolwiek tym co pociąga tutaj ludzi naj-
bardziej są bezsprzecznie góry. Oczywiście nie one same. 
Całą paletę atrakcji można znaleźć na stronie kudowazdroj.pl 
Wybrałem kilka przykładów. 

 Nie możliwe, aby turysta wszedł tam i choćby przez chwi-
lę nie pomyślał nad przemijalnością życia. Około 3000 czaszek i 
piszczeli ulokowanych w kaplicy wzbudza jednocześnie grozę i 
uznanie. Poniżej włożono dalsze ponad 20 000 kości. Są to umarli 
z czasów wojen śląskich i epidemii z osiemnastego stulecia. 

 Dosyć szczególny z powodu egzotycznych roślin, jakie 
w nim rosną, ale za to wywierający dobre odczucia na turystach 
kojarząc się ciepłymi krajami. Ogół można oglądać, spacerując po 
parku ścieżkami, które zwłaszcza po zmroku oświetlone przez wy-
tworne latarnie kreują niesamowity klimat.

 Jeśli sądzisz, że masz zbyt ciężko w pracy to koniecznie 
powinieneś tutaj zajrzeć. Doświadczysz tego, jak pracowało się tu-
taj w zeszłym stuleciu. Interesujące opowieści przewodników spo-
wodują, że niewątpliwie nie będzie nudno, a każdy zwiedzający zo-
baczy mało stosowane już mocne sposoby sporządzania towarów. 
W celu odnalezienia miejsca noclegowego polecam witrynę www.
kudowazdroj.pl 

Kaplica Czaszek w Czermnej

Muzeum Rzemiosła

Park Zdrojowy

 Nie był bym sobą żebym nie opisał Błędnych skał  nie-
powtarzalnego labiryntu skalnego obejmującego grzbiet Skalniaka 
(915 m n.p.m.) wyrzeźbionego w górno-kredowych piaskowcach 
ciosowych przez wodę i wiatry, wykorzystujące niejednakową 
ich odporność na wietrzenie. Znajdują się w Parku Narodowym 
Gór Stołowych. Dojazd z Kudowy Zdrój w kierunku Karłowa lub 
czerwonym szlakiem ok. 2,5 godz. Powstałe bloki skalne na po-
wierzchni 21,14 ha tworzą kilkusetmetrową trasę turystyczną 
o niepowtarzalnym uroku, którą zwiedzając często dosłownie 
przeciskamy się pomiędzy skałami wąskimi szczelinami. Wyso-
kość korytarzy waha się w granicach 6-8 m, szerokość jest różna 
- miejscami wynosi tylko kilkadziesiąt centymetrów. Nawet pod-
czas deszczu przechodzi się znaczny odcinek drogi pod skalnymi 
parasolami. Ta forma wietrzenia nie ma żadnego odpowiednika 

Kudowa
Zdrój

w Polsce. Rezerwat przyrody utworzono tu w 1957 r. Przejście 
labiryntu zajmuje ok. 35 minut, osobom z tuszą dłuuużej...

 Nachod  pyszny i godny odwiedzenia jak to mówią rzut 
beretem od Kudowy. Najdogodniejszym sosobem dotarcia do 
Náchodu jest linia autobusowa Náchod-Kudowa Zdrój, obsługi-
wana przez przewoźnika czeskiego. Autobus odjeżdża kilka razy 
dziennie (w weekendy nieco rzadziej) z przystanku przy ul. 1 Maja. 
Podróż trwa około 20 minut, a jej koszt wynosi zaledwie 30 Kč 
albo 3 złotych polskich.
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PO DYŻURZESTRZYKAWKA

 Z dworca kierujemy się w stronę Starego Miasta. Mo-
żemy od razu przejść na Masarykovo námestí i zwiedzić zabyt-
kowe centrum. Jest jednak druga możliwa trasa wędrówki - i tę 
właśnie polecam, choć będziemy musieli przejść przez osiedle 
mieszkaniowe. Z dworca kierujemy się zatem w stronę centrum 
do budynku urzędu pracy. Następnie ulicą Plhovską przecho-
dzimy wprost na ulicę Kostelecką. Mijamy Lidla oraz sporych 
rozmiarów sklep Verver Potraviny i skręcamy w lewo w głąb 
osiedla (typowe blokowisko). Po przejściu kilkunastu metrów 
zauważamy tabliczkę informacyjną, wskazującą drogę wprost 
do zamku - celu naszej wyprawy. Ulicą Smiřických, prowadzącą 
dość stromo w górę, dojdziemy pod mury tej pięknej budowli. 
 Myślę, że w tym miejscu czas na kilka informacji histo-
rycznych. Náchod został założony na strategicznym obszarze, 
na głównym szlaku prowadzącym z Pragi przez Ziemię Kłodzką 
w stronę Polski. Pierwsza wzmianka historyczna o mieście pocho-
dzi z 1254 roku. Czescy etymolodzy nazwę Náchod tłumaczą jako 
„místo, kterým se chodí nebo prochází”, czyli dosłownie „miejsce, 
którym się chodzi lub spaceruje”. Gród Náchod został założony w 
XIII w. przez Hrona z rodu Načeraticů dla ochrony ziem położonych 
przy granicy z Ziemią Kłodzką. U stóp grodu powstawało miasto w 
miejscu dawniejszej wsi. Náchod kilkakrotnie zmieniał właścicieli. 
W 1544 r. znalazł się w rękach rodu Smiřických ze Smiřic, których 
największym przedsięwzięciem stała się przebudowa średnio-
wiecznego zamku w stylu renesansowym. Aż do czasów wojny 
trzydziestoletniej (1618–1648) Náchod przechodził okres swego 
największego kulturalnego i gospodarczego rozwoju. W począt-
kach wojny trzydziestoletniej dobra náchodzkie zostały skonfisko-
wane przez cesarza, a następnie sprzedane rodowi Trčků z Lípy. 
Niedługo później Adam Erdman Trčky (wraz ze swym szwagrem 
Albrechtem z Valendštejna) został zamordowany i Náchod pozo-
stał bez właściciela. W 1634 r. zamek i miasto otrzymał w darze 
generał Ottavio Piccolomini. Włoski ród Piccolominich przyczynił 
się do dalszego rozwoju dóbr - zamek przekształcono na barkową 
rezydencję, a w mieście wytyczono pierwszą ulicę, którą nazwano 
Kamenice. Możemy nią chodzić po dzień dzisiejszy i bez wątpienia Z pozdrowieniami Paweł.

 Przesympatyczni kierowcy (Polacy i Czesi) zawożą nas 
wprost do oddalonego od Kudowy o 4 km centrum Náchodu - na 
dworzec autobusowy zintegrowany z dworcem Českých drah.
 Miasteczko zawsze robi  na mnie zaskakująco pozytywne 
wrażenie. Zdaje się, że przez ten czas „dojrzało”, rozwinęło się 
i zrobiło piorunujący krok do przodu. Przede wszystkim zmieniła 
się okolica dworca autobusowego / kolejowego. W pamięci mia-
łam nieco obskurne miejsce obstawione budkami z piwem oraz z 
owocami i warzywami, z wielkim napisem „zelenina” lub „bram-
bory”. Tu i ówdzie kręcił się jakiś podejrzany typek. Miejsce po-
stoju autobusów wyglądało bardziej na zwyczajny przystanek bez 
wiaty niż na dworzec, a na perony kolejowe można się było dostać 
wyłącznie przez budynek dworca. W chwili obecnej Náchod zaska-
kuje nowym centrum komunikacyjnym - otwarty i przestrzenny 
peron kolejowy, nowoczesne przystanki autobusowe dla wsia-
dających i wysiadających, elektroniczne tablice informacyjne, 
a wokół przede wszystkim żadnej „zeleniny” i budek ze złotym 
napojem. Z tablicy odjazdów wynika, że Náchod jest doskonałym 
punktem wypadowym dla dalszych wycieczek w głąb Czech - do-
tarcie do Pragi, Pardubic czy do Brna nie stanowi stąd żadnego 
problemu.

nazywać reprezentacyjną ulicą miasta. Za dużo by pisać trzeba 
samemu z rodziną odwiedzić zobaczyć. W tym roku również za-
bieram swoją rodzinę w to cudowne miejsce. Serdecznie polecam 
i zapraszam do zwiedzania.
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KONDOLENCJE STRZYKAWKA

Droga Agnieszko.
Jesteśmy ogromnie zasmuceni odejściem Twojego Męża. Myślami jesteśmy 
z Tobą i Twoimi bliskimi.

Naszej koleżance Agnieszce Pawłowskiej Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci męża 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia naszej koleżance Monice Szmigiel 
z powodu śmierci Rodziców składają:

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci Rodziców, chcielibyśmy złożyć 
kondolencje i wyrazy współczucia od

Najszczersze wyrazy współczucia i głębokiego żalu koleżance Agnieszce 
Kowalczyk  z powodu śmierci męża

Agnieszko
Wiadomość o śmierci męża wstrząsnęła nami,  
współczujemy Ci szczerze i przesyłamy wyrazy głębokiego żalu

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Łomży

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych  w Łomży

Koleżanki i Koledzy 
z Oddziału Chorób Wewnętrznych 
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży 

Koleżanki i Koledzy z Oddziału
Chorób  Wewnętrznych, Gastroenterologii,

Endokrynologii i Diabetologii 
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i
Położnych w Łomży

Współpracownicy z Bloku Operacyjnego
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
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Informacje Magazynie Pielęgniarek i Położnych STRZYKAWKA




