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Przewodniczącej
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Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Lato w pełni! Choć pogoda nas nie rozpieszcza
i dostarcza nam silnych wrażeń – upałów na przemian
z ulewami, burzami i nawałnicami, nas to szczególnie
nie dziwi. Przypomina trochę naszą pielęgniarską
i położniczą rzeczywistość, w której działania niektórych
decydentów sprowadzają się do tego, aby pielęgniarka
i położna pracowały bez dyskusji w każdym miejscu,
o każdej porze dnia i nocy, bez względu na pozostałe
warunki, w tym, o zgrozo, bezpieczeństwo swoje
i Pacjentów.

Ministerstwo Zdrowia chyba powoli zaczyna
dostrzegać problem (oby nie zbyt powoli!). Utworzone
przy Ministerstwie zespoły zadaniowe mają przygotować
nowelizację przepisów prawnych dotyczących
funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w Polsce w tym także w obszarze pracy zawodowej pielęgniarek
i położnych.

Nasz samorząd zawodowy także uczestniczy
w tych pracach. Z Naczelnej Izby Pielęgniarek
i Położnych wysłano obszerny materiał dotyczący
W związku z tym, życzę, aby po udanym proponowanych zmian. Ministerstwo Zdrowia obiecuje,
wypoczynku i powrocie do pracy NIE czekały na nas:
że dobre zmiany będą odzwierciedlały realne potrzeby
- pojedyncze dyżury na oddziale pełnym pacjentów,
pracowników ochrony zdrowia.
- dylematy, czy zająć się pacjentem, czy wypełniać
dokumentację dla NFZ,
Czekamy zatem Panie Ministrze z niecierpliwo- pobożne życzenia, aby, gdy pójdziemy, np. po krew dla ścią i nadzieją na zagwarantowanie nam bezpiecznej
pacjenta i zostawiamy oddział pod opieką personelu pracy, a naszym Pacjentom dobrych warunków leczepomocniczego nie wydarzyło się nic złego,
nia.
- zostawanie po godzinach, żeby wszystko było
zrobione, bo na dyżurze nie starczyło czasu,
Z wyrazami szacunku dla wszystkich członków
- zlecenia lekarskie na telefon,
samorządu zawodowego zrzeszonych w Okręgowej
- zasłabnięcia z przepracowania,
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łomży, którzy dzielnie
- brak czasu na zjedzenie kanapki i wypicie herbaty,
trwają przy pacjentach oczekując na dobre zmiany!
- problem z pójściem na kolejny urlop, bo nie ma komu
pracować…
Nie zgadzamy się na udawanie, że wszystko
jest w porządku, skoro nie jest!
Apelujemy do pielęgniarek oddziałowych,
naczelnych,
dyrektorów
ds.
pielęgniarstwa,
aby również podnosili te problemy i wspierali
samorząd w działaniach na rzecz poprawy sytuacji
w pielęgniarstwie! Zamiatając problemy pod dywan nie
sprawimy, że znikną!
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KALENDARIUM
/01.04.2017r./
Konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Stomijne
we współpracy z OIPiP w Łomży „Specyfika problemów pielęgnacyjnych osób ze stomią z uwzględnieniem stomii powikłanej”
/11.04.2017r./
Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
udział wzięła Przewodnicząca Izabela Metelska
/21.04.2017r./

Uroczyste otwarcie obiektu i konferencja naukowa pt. „Problemy
zdrowotne ludzi w podeszłym wieku” w Zakładzie Pielęgnacyjno –
Opiekuńczym ”PODLASIE” - NZOZ MD CARE w Dworakach Staśkach
udział wzięła Przewodnicząca Izabela Metelska

/27.04.2017r./
Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
w Ostrołęce – udział wzięła Wiceprzewodnicząca OIPiP w Łomży
Anna Karwowska
/27.04.2017r./
Uroczystość czepkowania w PWSiP w Łomży – udział wzięła Ewa
Fiega – członek ORPiP w Łomży
/27.04.2017r./
Posiedzenie Rady Społecznej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem – udział wzięła Przewodnicząca Izabela Metelska
/19.01.2017r./
Konferencja w Warszawa „Priorytety w ochronie zdrowia 2017” –
udział wzięła Izabela Metelska
/08.05.2017r./
Szkolenie z zakresu Systemu Monitorowania Kształcenia w Warszawie – udział wzięły Izabela Metelska, Wanda Bogusz, Jolanta
Toczko
/08.05.2017r./
Przewodnicząca Izabela Metelska była Gościem Dnia Radia Nadzieja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
/11.05.2017r./
Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży
/16.05.2017r./
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej
/16.05.2017r./
Posiedzenie Podlaskiego Forum Samorządowego Zawodów Zaufania Publicznego - udział wzięła Przewodnicząca Izabela Metelska
/17.05.2017r./
Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
i Dnia Położnej w Łomży - Konferencja organizowana wspólnie
z Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży „Zasady odpierania zarzutów w postępowaniu karnym, cywilnym i zawodowym w pracy pielęgniarki /położnej”, impreza integracyjna w Hotelu Belfort
w Piątnicy
/29-30.05.2017r./
Szkolenie Okręgowych Rzeczników przeprowadzone przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Warszawie – udział wzięła Wanda Orzechowska, Zastępca Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

/01.03.2017r./
Spotkanie Rekrutacyjne Zawodów Medycznych Dotyczących Pracy w Niemczech – w spotkaniu wzięli udział : Przewodnicząca
OIPiP Izabela Metelska, Wiceprzewodnicząca OIPiP Anna Karwowska, członkowie samorządu, osoby zainteresowane
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/30.05.2017r./
III Konferencja Pielęgniarek i Położnych „Zdrowie i uroda to nie
tylko geny” zorganizowna przez OIPiP w Białymstoku – uczestniczyła Przewodnicząca Izabela Metelska
/31.05.2017r./
Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia
/01.06.2017r./
Konwent Przewodniczących - udział wzięła Przewodnicząca
Izabela Metelska
/02.06.2017r./
Szkolenie dla Przewodniczących w Naczelnej Izbie Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca Izabela
Metelska
/05-06.06.2017r./
Szkolenie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - udział
wzięły Beata Krzyżanowska – Przewodnicząca OSPiP i Monika
Pietruszka – Wiceprzewodnicząca OSPiP w Łomży
/14.06.2017r./
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
/26-29.06.2017r./
Obchody XX - lecia Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie - udział wzięła Przewodnicząca
Izabela Metelska
/30.06.2017r./
Spotkanie z dyrektorem Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem Panem Jackiem Rolederem - uczestniczyła Przewodnicząca Izabela Metelska
/02.07.2017r./
Spotkanie integracyjne społeczności lokalnej i mieszkańców
Sławca zorganizowane przez Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego
w Łomży – udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela
Metelska
/04.07.2017r./
Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży
/14.07.2017r./
Posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji przy Naczelnej Radzie pielęgniarek i Położnych w Warszawie – udział wzięła
Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
/18.07.2017r./
Szkolenie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
- udział wzięły - Teresa Żukowska, Wanda Orzechowska, Agnieszka Popławska
/20.07.2017r./
Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży
/20.07.2017r./
Posiedzenie Komisji ds. Szkoleń
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Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
i Dnia Położnej w Łomży

12 maja - obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
Maj to szczególny miesiąc dla naszych zawodów. Święto pielęgniarek i położnych stało się tradycją, mającą pozytywny
odbiór w społeczeństwie.
Co roku 12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki, ustanowiony na Międzynarodowym Kongresie Pielęgniarek w Meksyku 44 lata temu w 1973 roku, w dzień urodzin
Florence Nightingale – prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa.
Dzień 8 maja w Polsce to Dzień Położnej, święto, które
przypada na dzień urodzin Służebnicy Bożej, polskiej położnej
Stanisławy Leszczyńskiej, więzionej w obozie koncentracyjnym
Auschwitz – Birkenau, gdzie pomagała kobietom, które w tak
tragicznych okolicznościach wchodziły w czas macierzyństwa.
Tak więc maj dla pielęgniarek i położnych jest szczególnym czasem: z jednej strony radości i satysfakcji z pracy, z drugiej refleksji nad przyszłością tych pięknych i potrzebnych zawodów,
które z powodu ogromnej odpowiedzialności i nieadekwatnego
wynagrodzenia wybiera coraz mniej młodych ludzi…
W Łomży obchody związane z Międzynarodowym
Dniem Pielęgniarki i Dniem Położnej miały miejsce 17 maja.
Wspólnie z Wyższą Szkołą Agrobiznesu Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Łomży zorganizowała konferencję na
temat odpierania zarzutów w praktyce pielęgniarskiej i położniczej w postępowaniu karnym, cywilnym i zawodowym. Wykład
przeprowadził znakomity prawnik Paweł Strzelec.
Gościem specjalnym była Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska., która mówiła o trudnej
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sytuacji w pielęgniarstwie, braku zastępowalności pokoleniowej
i o tym, czym ta sytuacji grozi całemu systemowi ochrony zdrowia.
Podczas uroczystości Przewodnicząca Izabela Metelska uhonorowała Panią Prezes Łomżyńskiego Towarzystwa
Chorych „Hospicjum” pw. Św. Ducha Teresę Steckiewicz za poświęcenie i determinację w tworzeniu i prowadzeniu przez 25 lat
jedynego w naszym mieście miejsca, w którym ciężko chorzy
pacjenci mogą godnie przeżyć ostatnie dni swego życia.
Po konferencji Goście udali się do Hotelu Belfort, gdzie
bawiono się przy grillu do późnych godzin wieczornych. W uroczystościach uczestniczyło około stu pielęgniarek i położnych.
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XXVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
W dniu 29 marca 2017 roku odbył się XXVIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczy Delegatów Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Łomży. Zjazd przyjął przedstawione sprawozdania organów Okręgowej Izby:
- Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży przedstawione przez Przewodniczącą OIPiP w Łomży
Izabelę Metelską,
- Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych przedstawione przez Przewodniczącą OSPiP Beatę Krzyżanowską,
- Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przedstawionego przez RzOZ Teresę Żukowską,
– Okręgowej Komisji Rewizyjnej przedstawione przez Przewodniczącą OKR Annę Florczyk,
- sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok przedstawione przez Skarbnika OIPiP w Łomży
Bożenę Wojewodę Jarosińską.
Przyjęto stanowiska Zjazdu w oparciu o wnioski, które wpłynęły do Komisji Uchwał i Wniosków podczas
obrad:
- w sprawie nowelizacji ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych dotyczącej oddelegowania pracownika
będącego członkiem organu izby lub wykonującego czynności na rzecz izby z zachowaniem prawa do
wynagrodzenia;
- podwyżki wynagrodzeń pielęgniarkom i położnym podnoszącym kwalifikacje zawodowe w różnych formach
kształcenia podyplomowego;
- włączenia dodatku przyznanego pielęgniarkom i położnym na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14
października 2015 zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej do uposażenia zasadniczego;
- w sprawie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 1012r. w sprawie sposobu ustalania
minimalnych norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami.

Sprawozdanie z działalności
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31grudnia 2016 r.
W dniu 21 października 2015 roku odbył się VII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Pielęgniarek
i Położnych w Łomży, zgodnie z Uchwałą Nr 9 i Uchwałą
Nr 10 został wybrany skład osobowy
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży na VII kadencję.
W dniu 13 listopada 2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży,
na którym Okręgowa Rada ukonstytuowała się
w następujący sposób:
1. Izabela Metelska			
2. Anna Karwowska			
3. Paweł Olszewski			
4. Bożena Wojewoda-Jarosińska
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-

Przewodnicząca ORPiP w Łomży
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Łomży
Sekretarz ORPiP w Łomży
Skarbnik ORPiP w Łomży
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Członkowie:
Jadwiga Dembińska, Iwona Kałudzińska, Krystyna Łepkowska, Ewa Fiega, Ewa Fiertek, Ewa Nowak, Katarzyna
Paplińska, Irena Popko, Elżbieta Rydzewska
Na tym posiedzeniu Rady zostało wybrane również Prezydium ORPiP w Łomży.
W skład Prezydium weszły następujące osoby:
1. Izabela Metelska			
2. Anna Karwowska			
3. Paweł Olszewski			
4. Bożena Wojewoda-Jarosińska
5. Ewa Fiega				

-

Przewodnicząca
Wiceprzewodnicząca
Sekretarz
Skarbnik
Członek

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych i 4 posiedzenia
Prezydium ORPiP. Ogółem na posiedzeniach Rady i Prezydium zostało podjętych 165 uchwał.
Zadania zrealizowane przez ORPiP w analizowanym okresie to:

I. Prowadzenie okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych
stwierdzono prawo wykonywania zawodu i wpisano do rejestru:
• 34 pielęgniarek
• 1 położną
wpisano do okręgowego rejestru pielęgniarek z powodu przejścia na teren działania OIPiP w Łomży:
• 13 pielęgniarek
wykreślono z rejestru z powodu przeniesienia się na teren działania innej Izby:
• 11 pielęgniarek
• 2 położne
wygasło prawo wykonywania zawodu z powodu śmierci:
• 5 pielęgniarkom
• 1 położnej
Wygaszenia prawa wykonywania zawodu dokonuje się na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ppkt.1) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz.U. z 2014, poz. 1435) śmierć jest powodem do wygaszenia prawa wykonywania zawodu.
Skierowano na przeszkolenie z powodu niewykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie
ostatnich 6 lat:
• 4 pielęgniarki
• 1 położną
Wydano zaświadczenie o odbytym przeszkoleniu z powodu niewykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5
lat w okresie ostatnich 6 lat:
•
•
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W rejestrze OIPiP w Łomży według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. liczba pielęgniarek i położnych wynosiła
ogółem 2 281 członków w tym:
•
•
•

1 906 pielęgniarek
29 pielęgniarzy
346 położnych

II. Prowadzenie ośrodka informacyjno - edukacyjnego
Przy Okręgowej Izbie działa ośrodek informacyjno-edukacyjny dla pielęgniarek i położnych, który
w ramach swojej działalności wykonuje następujące zadania:
• prowadzenie strony internetowej zawierającej informacje dla pielęgniarek i położnych
dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych, uregulowań prawnych w ochronie zdrowia, w tym zawodu
pielęgniarki lub położnej, ubezpieczeń społecznych oraz zasad etyki zawodowej w zakresie niezbędnym do
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej
• udzielanie niezbędnych informacji dotyczących procedury uznawania kwalifikacji zawodowych
cudzoziemcom spoza krajów Unii Europejskiej
• udzielanie pielęgniarkom i położnym, będących obywatelami państw członkowskich UE i cudzoziemcom
spoza UE, informacji dotyczących uznawania formalnych kwalifikacji pielęgniarki i położnej
• udzielanie informacji o obowiązującym stanie prawnym w RP i w krajach UE odnośnie uznawania
kwalifikacji zawodowych
• udzielanie informacji na temat zasad uznawania kwalifikacji w oparciu o Dyrektywy Unii Europejskiej
• udzielanie porad dotyczących wymogów kwalifikacji zawodowych
Informacje udzielane były drogą telefoniczną, elektroniczną lub bezpośrednio osobom zgłaszającym się
do Izby.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży na podstawie informacji zawartych w rejestrach oraz
akt osobowych wydawała zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe do pracy za granicą i tak:
• wydawano zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe zgodnie z Dyrektywą UE
• wydawano zaświadczenia potwierdzające staż pracy (zgodnie z przedstawionymi
świadectwami pracy)
• wydawano inne dokumenty niezbędne do wykonywania zawodu za granicą na podstawie akt
pielęgniarki lub położnej
• inne dokumenty potwierdzające informacje niezbędne do pracy osobom wyjeżdżającym za granicę
W okresie sprawozdawczym wystawiono i wydano członkom samorządu 7 zaświadczeń potwierdzających
kwalifikacje zawodowe pielęgniarek.

III. Prowadzenie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą
Pielęgniarka lub położna wykonująca pracę zawodową w ramach indywidualnej praktyki wykonuje
działalność leczniczą.
Na podstawie art. 102 i 105 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz.
654 ze zm.) określone są warunki i zasady wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
Liczbę pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach indywidualnej praktyki przedstawia
poniższa tabela stan na dzień 31 grudnia 2016 r.:
BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
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lliczba pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w:
a) podmiotach leczniczych będących przedsiębiorcami
b) podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
c) podmiotach wykonujących działalność leczniczą, w tym:
* prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jako:
- indywidualna praktyka pielęgniarki / położnej
- indywidualna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w miejscu wezwania
- indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki / położnej
- indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w miejscu
wezwania
- indywidualna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie pod
miotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
- indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki / położnej wyłącznie w przed
siębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem
* prowadzących działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej, spółki jawnej
albo spółki partnerskiej, jako grupowa praktyka pielęgniarek / położnych

piel.
164
1010

poł.
28
147

50
1
4

9
1
0

0

0

106

14

3

4

0

0

Należy podkreślić, że na podstawie art. 107 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r.
(Dz.U. Nr 112, poz.654 ze zm.) podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru, jest zobowiązany
zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr czyli ORPiP wszelkie zmiany objęte rejestrem w ciągu 14 dni od dnia
ich powstania.
Wszystkich skreśleń i zmian w rejestrze dokonano na wniosek zainteresowanych.
W analizowanym okresie Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży wydała następujące
zezwolenia na prowadzenie różnych form kształcenia:
1. Kursy specjalistyczne:
„Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu” dla położnych
„Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I i cz. II” dla pielęgniarek i położnych
„Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych
2. Szkolenia specjalizacyjne:
„Pielęgniarstwo chirurgiczne” dla pielęgniarek
„Pielęgniarstwo epidemiologiczne” dla pielęgniarek
Organizatorami prowadzącymi kształcenie podyplomowe są: Stowarzyszenie Pielęgniarek
i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży oraz firma TALMED z Bielska
Białej.

V. Pomoc socjalna dla pielęgniarek i położnych
W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada przyznała bezzwrotne zapomogi dla 16 członków na łączną
kwotę 9.500,- (dziewięć tysięcy pięćset złotych). Jedno podanie zostało rozpatrzone negatywnie z powodu braku
opłacania składek członkowskich.
Przyznano również 25 pielęgniarkom/położnym nagrody emerytalne w wysokości 500zł/osobę na ogólną kwotę
12.500,- (dwanaście tysięcy pięćset złotych).
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Komisja Socjalno-Bytowa rozpatruje i przyznaje zapomogi natomiast Okręgowa Rada zatwierdza.
Przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Łomży zostały powołane następujące Komisje:
1. Komisja Socjalno-Bytowa
2. Komisja ds. Przeszkoleń
3. Komisja ds. Kształcenia
4. Komisja Diabetologiczna
5. Komisja ds. Położnych
Na dzień 31 grudnia 2016 roku OIPiP w Łomży wydała 319 opinii zatwierdzających podwyżki dla
pielęgniarek i położnych.

VI. Przygotowanie i przeprowadzanie konkursów na kierownicze stanowiska
w placówkach służby zdrowia
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych brali udział w 2 posiedzeniach Komisji Konkursowych na kierownicze stanowiska: 1 konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Wewnętrznego i 1
konkurs na Położną Oddziałową Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. Opracowanie i przeprowadzenie konkursów odbywało się w oparciu o dwa podstawowe akta prawne:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędących przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 poz. 182 )
oraz Rozporządzenie 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).

VII. Współpraca z administracją publiczną, samorządową oraz innymi organizacjami
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży współpracowała z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Okręgowymi Izbami Pielęgniarek i Położnych.
W codziennej pracy współpracowaliśmy z władzami samorządowymi z naszego terenu tj. Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta oraz Starostwem Powiatowym, w zakresie m.in. pozyskania lokalu do działalności bieżącej Izby oraz budynku mającego służyć do utworzenia Domu Seniora Pielęgniarki/Położnej, Dyrektorami Szpitali,
kierowniczą kadrą pielęgniarską oraz parlamentarzystami.
Członkowie naszej Rady brali udział w posiedzeniach, naradach, sesjach m.in. Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, rad społecznych szpitali, gdzie mogliśmy prezentować swoje stanowiska w kluczowych sprawach dotyczących naszej korporacji zawodowej.
Nawiązano współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie pozyskania pracownika na staż, a po
zakończeniu stażu - dofinansowania stanowiska pracy.
ORPiP współpracowała z organizatorami kształcenia podyplomowego oraz uczelniami wyższymi kształcącymi pielęgniarki.
Przedstawiciele Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych brali udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na poszczególnych formach kształcenia podyplomowego oraz akcjach mających na celu promocję
zawodu.
W okresie sprawozdawczym Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży podejmowała interwencje w następujących sprawach:
- braku zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa w szpitalach funkcjonujących na terenie naszej Izby,
BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
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- zatrudniania pielęgniarek i położnych w placówkach ochrony zdrowia na stanowiskach innych niż pielęgniar
skie/położnicze,
- nieprawidłowości dotyczących awansu i przegrupowań pielęgniarek i położnych po ukończeniu studiów,
specjalizacji,
- zwolnień z pracy,
- nieprzestrzegania czasu pracy przez pracodawców,
- powierzania pielęgniarkom i położnym obowiązków niezgodnych z ich kompetencjami zawodowymi.
Okręgowa Rada wystosowała wiele apeli i stanowisk do naszych decydentów mających wpływ na sytuację finansową i organizacyjną w naszej grupie zawodowej.
Nawiązaliśmy współpracę z Parlamentarzystami w celu poparcia naszych działań szczególnie przy opiniowaniu proponowanych oraz nowelizacji istniejących ustaw. Przewodnicząca brała udział w posiedzeniach
Parlamentarnego Zespołu ds. Pielęgniarek, Położnych i innych pracowników opieli zdrowotnej poświęconych
aktualnym problemom naszego środowiska.
W celu poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych planujemy przystąpienie do Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych, łączącego działania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych ze związkami
zawodowymi reprezentującymi nasze środowisko. Nawiązano ścisłą współpracę ze związkami zawodowymi poszczególnych placówek oraz Zarządem Regionu Podlaskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
Nawiązano współpracę z Fundacją Pracy i Ochrony Zdrowia Almach prowadzącą Dom Pielęgniarki w Tylmanowej.
Zakończono współpracę z dotychczasowym informatykiem, na jego miejsce zatrudniliśmy nowego, który prowadzi nam stronę internetową, na bieżąco umieszczając informacje. Wypowiedzieliśmy także umowę o pracę
radcy prawnemu, zatrudniając prawnika z ogromnym doświadczeniem w prawie medycznym, wieloletniego radcę prawnego Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, obecnie współpracującego z wydawnictwem prawniczym
Wolters Kluwer.

VIII. Działalność wydawnicza
Po dwuletniej przerwie wznowiono wydawanie Biuletyn OIPiP „Strzykawka” w nakładzie 500 egz. Otrzymaliśmy ofertę druku atrakcyjniejszą cenowo i w związku z tym zamierzamy zmienić drukarnię oraz zwiększyć
nakład naszego biuletynu – dotychczasowy docierał do ¼ członków naszej Izby.
Zmieniliśmy nieco formułę czasopisma – oprócz dokumentów mających znaczenie dla naszego środowiska, dodajemy do nich komentarz, pomagający zorientować się w zawiłościach języka prawniczego, którym są
pisane, odpowiedzi rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz prawnika na bieżące problemy zgłaszane przez
członków samorządu oraz artykuły pisane przez nasze koleżanki i kolegów.
Jesteśmy otwarci na uwagi, komentarze, pomysły dotyczące naszego biuletynu. Prosimy kierować je na
adres biuletyn_strzykawka@wp.pl lub zgłaszać do biura Izby.

Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do współpracy.

12

Nr 58/2017

Z poważaniem
w imieniu Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
Przewodnicząca OIPiP w Łomży
Izabela Metelska

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

STRZYKAWKA

AKTUALNOŚCI

Notatka ze spotkania z Józefą Szczurek - Żelazko
w Ministerstwie Zdrowia w dniu 10 lipca 2017r.
W dniu 10 lipca 2017r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
(Prezes Zofia Małas, Wiceprezes Mariola Łodzińska, Wiceprezes Sebastian Irzykowski, członek Prezydium Andrzej Tytuła) z Panią Wiceminister Józefą Szczurek - Żelazko.
Spotkanie zostało zorganizowane na prośbę samorządu i dotyczyło siedmiu zagadnień:
• projekt ustawy o POZ,
• prace nad projektem ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym,.
• zmian w kształceniu podyplomowym pielęgniarek położnych,
• System Monitorowania Kształcenia Podyplomowego,
• Karta Specjalisty Medycznego,
• kontynuacja wynagrodzeń wynikająca z OWU z dnia 14 września 2015 r.,
• dotacja dla samorządu na rok 2017.
Podniesiona została kwestia obaw środowiska pielęgniarek i położnych związanych z projektem Ustawy
o Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Jako niepokojący wskazano zapis dotyczący daty granicznej 31 grudnia
2024r., po której świadczeniobiorca nie będzie mógł dokonać wyboru pielęgniarki i położnej spoza Zespołu POZ.
Poinformowano o zagrożeniach wynikających z zapisów projektu Ustawy o POZ, co w konsekwencji będzie
miało wpływ na ograniczenie samodzielności i funkcjonowania praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych
w Polsce.
Trwające prace nad założeniami do projektu Ustawy o Zdrowiu Dzieci i Młodzieży były powodem do zwrócenia
uwagi na brak udziału przedstawicieli samorządu pielęgniarek i położnych w pracach legislacyjnych. Taki tryb procedowania umożliwia udział ekspertów merytorycznie i praktycznie przygotowanych do tworzenia prawa, które na etapie
opiniowania mogą powodować liczne rozbieżności. Pani Wiceminister zaproponowała formułę spotkań roboczych.
W ocenie Pani Wiceminister założenia do projektu wzmacniają rolę pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Ma stać się ona koordynatorem w tym obszarze i zajmować centralną pozycję w stosunku do innych
specjalistów działających w medycynie szkolnej. Zmiany demograficzne mają zostać wykorzystane dla wzmocnienia opieki nad uczniem poprzez odpowiednią wycenę świadczeń, które mimo zmniejszenia liczby szkół oraz
uczęszczających do nich dzieci i młodzieży nie spowoduje ograniczenia środków na realizację zadań.
Poruszone zostały kwestie zmiany w systemie kształcenia podyplomowego i stanowisko Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych w tym obszarze. Wskazano na potrzebę zdefiniowania katalogu organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Pani Wiceminister dostrzega potrzebę zmiany funkcjonowania
systemu zarówno w zakresie organizacji kształcenia jak i jego merytorycznego funkcjonowania. Prace będą kontynuowane w ramach pracy Zespołu ds. strategii.
Spotkanie było okazją do przedstawienia szerokiej listy problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem System Monitorowania Kształcenia zarówno z perspektywy okręgowych izb pielęgniarek i położnych,
organizatora kształcenia podyplomowego jak i pielęgniarki/położnej korzystającej z aplikacji SMK. Najczęstsze
problemy dotyczyły sposobów weryfikacji danych pielęgniarki/położnej, niedopracowania systemu w zakresie
rejestracji uczestników na szkolenia. W związku deficytami Systemu Monitorowania Kształcenia w wielu obBIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
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szarach zaproponowano, aby Minister Zdrowia korzystając ze swoich uprawnień zawiesił do końca roku lub
do czasu usunięcia wszystkich usterek System Monitorowania Kształcenia. Pani Wiceminister zapewniła, iż
podejmie stosowne działania i wzmocni nacisk na Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia do
przyspieszenia prac oraz szybsze usuwanie usterek i błędów.
W związku z rozpoczęciem przez samorząd lekarski prac nad kartą specjalisty medycznego zwrócono
się z pytaniem czy w chwili obecnej Ministerstwo Zdrowia podjęło działania nad tożsamymi rozwiązaniami dla
pielęgniarek i położnych. W chwili obecnej brak aktywności Ministerstwa Zdrowia w tym obszarze.
Kolejnym poruszonym obszarem była ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych oraz jej wpływ na realizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Przedstawiciele samorządu
zwrócili na deficyty przyjętej przez Sejm ustawy w zakresie braku umocowania magistra pielęgniarstwa i położnictwa w odrębnym przedziale oraz braku akceptacji środowiska dla współczynnika pracy określonego dla
pielęgniarek i położnych bez specjalizacji na poziomie 0,64. Pani Wiceminister wyjaśniała iż zgodnie z uchwaloną
przez Sejm ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej
grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym (do końca 2019 r. zamiast
przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie kwota 3,9 tys. zł brutto). Docelowa wysokość najniższego
wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego - do końca 2021 r.
Najniższe miesięczne wynagrodzenie określone w ustawie dotyczy zasadniczego wynagrodzenia brutto, nie obejmuje więc dodatków za pracę zmianową oraz wysługę . Do nowych przepisów będą musiały dostosować się
wszystkie placówki medyczne - zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Zwrócono uwagę na fakt, iż dotychczas
nie przedstawiono źródeł dodatkowych środków finansowych, które przeznaczone zostałyby na wykonanie zadań
nakładanych na podmioty lecznicze omawianą ustawą. Samorząd obawia się, iż środki zostaną na ten cel przekazane w ryczałcie, który będzie nowym sposobem finansowania zostaną przeznaczone na sfinansowanie podwyżek dla innych pracowników medycznych. W stosunku do pielęgniarek i położnych pracodawcy wykorzystają
środki płynące z rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej. Pani Wiceminister wyjaśniła, iż ustawa wprost nie reguluje tego zagadnienia i wskazała na rolę
zakładowych organizacji związków zawodowych oraz porozumień jakie mogą i powinny zawierać z pracodawcą.
Zwrócono się z pytaniem o realizację kolejnej transzy dodatku dla pielęgniarek zatrudnionych w Regionalnych
Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych. Pani Wiceminister wyjaśniła, iż dotacja zostanie niebawem przekazana wojewodom, co spowoduje wypłatę środków z wyrównaniem
od stycznia 2017r.
W sprawie dotacji dla samorządu na rok 2017 Pani Wiceminister poinformowała, że dotacje są w trakcie
realizacji.
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Zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego na temat
postępowania pielęgniarskiego w przypadku
wynaczynienia leku cytostatycznego.
Leczenie systemowe niesie za sobą ryzyko wystąpienia wielu objawów niepożądanych. Z punktu widzenia
pielęgniarskiego najbardziej niepożądane są odczyny miejscowe po wynaczynieniu leku. Ważnym elementem
w pracy zawodowej personelu pielęgniarskiego jest nadzór nad prawidłowym i bezpiecznym podaniem leków
przeciwnowotworowych. Wiele objawów ubocznych wywołanych przez toksyczne działanie leków cytostatycznych sprawia, że opieka pielęgniarska nastawiona jest na ich kontrolę i systematyczne łagodzenie. Odpowiednie
postępowanie personelu pielęgniarskiego możew znacznym stopniu poprawić jakość życia zapewniając chorym
bezpieczeństwo w trakcie leczenia. Według danych opublikowanych w Medycynie Praktycznej do wynaczynień
dochodzi nawet w 8% podawanych leków cytostatycznych, ale wywołują one tylko 1% poważnych komplikacji.
Wynaczynienie polega na przypadkowym, niezamierzonym przedostaniu się leku cytostatycznego
poza naczynie żylne do otaczających tkanek lub bezpośrednie nacieczenie tkanek poprzez błędne podanie
preparatu cytostatycznego.
Konsekwencje wynaczynienia leku cytostatycznego mogą być różne od niewielkiego zaczerwienienia
i bólu w okolicy podania leku, aż do głębokich owrzodzeń bądź martwicy tkanek, które wymagają leczenia chirurgicznego. Obrzęk i bolesne zaczerwienienie występuje w ciągu kilku godzin, a zniszczenie tkanek w ciągu
kilku dni. Duże wynaczynienie np. Doksorubicyny, Winkrystyny, Winblastyny powoduje martwicę, uszkodzenie
mięśni, nerwów, głębokie owrzodzenia, zaburzenia funkcji kończyny. Martwica i głębokie owrzodzenie rozwijają
się w ciągu od 7 do 28 dni. Pacjenci otrzymujący leki cytostatyczne są narażeni na wynaczynienie ze względu
na: częste wstrzyknięcia dożylne, procesy zapalne w obrębie naczyń, obrzęki limfatyczne, ogólne wyniszczenie
organizmu. U pacjentów z grup podwyższonego ryzyka należy wdrożyć postępowanie profilaktyczne np. założenie portu naczyniowego. Lecz należy pamiętać, że przy podawaniu leków cytostatycznych przez port naczyniowy
również może wystąpić zjawisko wynaczynienia.
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1. Czynniki powodujące wzrost ryzyka wynaczynienia:
• wiek pacjenta;
• drobne, kruche, twarde naczynia żylne;
• naczynia żylne uszkodzone podczas poprzednich podań leków;
• żyły ruchome;
• zaburzenia krążenia w miejscu podania (naczynia żylne po stronie mastektomii lub wycięcia węzłów chłonnych, obrzęk limfatyczny);
• zespół żyły głównej górnej (zwiększone ciśnienie w naczyniach żylnych);
• czynniki współistniejące (cukrzyca, zaburzenia krążenia obwodowego jak zespół Raynaud’a, uszkodzenia
po radioterapii, zaburzenia krzepnięcia);
• otyłość;
• uszkodzenia tkanek miękkich po radioterapii,
• problemy z wczesnym zgłoszeniem objawów wynaczynienia (splątanie, wpływ leków działających na
ośrodkowy układ nerwowy, choroby psychiczne, strach, obniżona zdolność odczuwania bodźców w wyniku neuropatii obwodowych, zażywanych leków lub współistniejących schorzeń, np. cukrzyca);
• wielokrotne próby kaniulacji naczynia;
• podanie w bolusie;
• niekorzystne miejsce kaniulacji (np. drobne żyły grzbietu dłoni);
• nieprawidłowe założenie portu naczyniowego;
• duża prędkość wlewu / wysokie ciśnienie przepływu.
2. Podział leków cytotoksycznych z uwagi na konsekwencje wynaczynienia
• silnie uszkadzające (kategoria: „S.U.”) - wynaczynienie może doprowadzić do martwicy przyległych
tkanek, głębokich owrzodzeń, zaburzenia funkcji kończyny,
• drażniące (kategoria: „D”) - lek może powodować zapalenie żyły, wynaczynienie może powodować
miejscową reakcję zapalną, rumień, obrzęk, ból, pieczenie,
• nieuszkadzające (kategoria: „N”) - wynaczynienie nie niesie ze sobą ryzyka groźnych powikłań.
S.U. - Leki o silnym działaniu uszkadzającym
• Chlormetyna / CHMT
• Daktynomycyna/ ACT-D
• Daunorubicyna
• Doksorubicyna / ADR/DOX
• Epirubicyna / FRB
• Idarubicyna
• Mitomycyna C / Mit-C
• Winblastyna / VBL
• Winkrystyna / VCR
• Windezyna
• Winorelbina / NVB
D - Leki o działaniu drażniącym
• Bendamustyna/
• Cisplatyna / CDDP
• Cyklofosfamid / CTX
• Dakarbazyna /DTIC
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Docetaksel / DCL
Doksorubicyna liposomalna
Etopozyd / VP-16
Fluorouracyl / 5-FU
Ifosfamid / IFO
Irinotekan / CAMPTO
Kabazitaksel
Karboplatyna / CBDCA
Karmustyna
Melfalan
Mitoksantron / DHAD
Oksaliplatyna / L-OHP
Paklitaksel / PCL
Romidepsyna
Streptozocyna /STZ
Temsyrolimus
Topotekan / TPT
Trabektedyna
Winflunina

3. Ogólne zasady podawania leków silnie uszkadzających (S.U.)
1) unikać wielu wkłuć;
2) żyła po wkłuciu nie powinna być używana do podawania leków co najmniej 24 h od zakończenia
podawania leku;
3) używać kaniul o niewielkich rozmiarach (21 G – 23 G);
4) miejsce wkłucia powinno być widoczne (nie zasłaniać), zaleca się stosowanie
5) przezroczystych opatrunków;
6) unikać długich wlewów drogą żył obwodowych;
7) leki silnie uszkadzające należy stosować, o ile to możliwe przez wkłucia centralne
8) (bezwzględna konieczność w przypadku wlewów ciągłych);
9) nie używać pomp infuzyjnych do podania drogą żył obwodowych (wyjątek stanowią schematy,
w których lek silnie uszkadzający musi być podany we wlewie ciągłym np. Doksorubicyna w schema
tach EPOCH w leczeniu chłoniaka nieziarniczego;
10) w przypadku polichemioterapii leki silnie uszkadzające należy podać w pierwszej kolejności;
11) w przypadku podawania kilku różnych leków silnie uszkadzających w pierwszej kolejności należy
podać lek o najmniejszej objętości;
12) po podaniu leku należy przepłukać kaniulę zgodnym płynem infuzyjnym;
13) zaleca się podawanie leków silnie uszkadzających pod ścisłym nadzorem personelu pielęgniarskiego.
Żyły obwodowe u pacjentów onkologicznych charakteryzują się dużym wyniszczeniem.
W celu zmniejszenia ryzyka wynaczynienia w doborze odpowiedniego miejsca kaniulacji zaleca się stosowanie
danego kryterium.
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4. Kryteria wyboru miejsca dostępu do żył obwodowych:
Odpowiednie
miejsce wkłucia

Kryteria wyboru naczynia żylnego
Najbardziej
wskazane

Najmniej
wskazane

IDEALNA ŻYŁA /NAJLEPSZA LOKALIZACJA
duże, miękkie, elastyczne żyły przedramienia

Przedramię

IDEALNA ŻYŁA /MNIEJ ZADOWALAJĄCA LOKALIZACJA
duże miękkie, elastyczne żyły grzbietu ręki

Grzbiet ręki

ZADOWALAJĄCA ŻYŁA /NAJLEPSZA LOKALIZACJA
drobne, wąskie żyły przedramienia

Przedramię

ZADOWALAJĄCA ŻYŁA /NIEDOGODNA LOKALIZACJA
drobne, wąskie żyły grzbietu ręki; żyły przedramienia niedające się
wyczuć lub zauważyć
NIEZADOWALAJĄCA ŻYŁA / NIEDOGODNA LOKALIZACJA
drobne, kruche, łatwo pękające żyły przedramienia/grzbietu ręki
żyły przedramienia /grzbietu ręki niedające się wyczuć lub zauważyć

Grzbiet dłoni
Rozważyć dostęp
do żyły centralnej

5. Różnicowanie wynaczynienia od innych miejscowych reakcji związanych z dożylnym podaniem
preparatów cytostatycznych.
Charakterystyka

Wyrzut histaminy

Podrażnienie żyły

Skurcz
żyły*

Wynaczynienie

Skurcz
mięśniówki
naczynia

Zazwyczaj ból
i pieczenie
w miejscu wkłucia,
podczas wlewu
może wystąpić
kłucie

Prezentowane
objawy

Swędzące plamy lub
pokrzywka, rzadko ból
i pieczenie

Ból i uczucie
ucisku

Zabarwienie

Wypukła czerwona smuga,
plamy, krostki lub rumień
przypominający pokrzywkę
wzdłuż naczynia, rozmyty lub
nieregularny wzór

Rumień
lub ciemne
przebarwienie
wzdłuż naczynia

Zazwyczaj pojawia się nagle
i zanika w ciągu 30 – 90min.

Zwykle pojawia się
w ciągu pierwszych
minut podania.
Przebarwienie
może pojawić się
dopiero później

Obrzęk

Mało prawdopodobny

Mało
prawdopodobny

Powrót
krwi żylnej

Zazwyczaj (lecz nie zawsze)
bez zmian

Zazwyczaj (lecz nie Często
zawsze) bez zmian nieobecny

Czas
wystąpienia

Rumień wokół
miejsca wkłucia
Zazwyczaj
pojawia się
natychmiast
po
rozpoczęciu
podania

Objawy zaczynają
się pojawiać zaraz
po/w trakcie
podania i narastają
Częsty, nie
zanikający przez
kilkanaście dni
Zazwyczaj
nieobecny lub
utrudniony

*) Może być spowodowany zbyt chłodnym lekiem lub zbyt szybkim podaniem
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W komórkach organizacyjnych, w których podawane są leki cytostatyczne powinny znajdować się
zestawy awaryjne na wypadek wynaczynienia preparatu cytostatycznego zawierające antidotum (Deksrazoksan, Hialuronidaza):
1. DEKSRAZOKSAN (SAVENE, CARDIOXANE)
• podanie preparatu należy rozpocząć najpóźniej 6 godzin od wystąpienia wynaczynienia antracykliny;
• lek podaje się we wlewie dożylnym trwającym 1 -2 godzin przez 3 kolejne dni;
• dawki w dniach 2 i 3 należy podać o tej samej godzinie, co dawkę podaną dnia 1 (+/- 3 h);
• co najmniej 15 minut przed podaniem należy usunąć z miejsca wynaczynienia zimny okład, o ile był
stosowany.
2. HIALURONIDAZA (HYLASE)
• zawartość fiolki z preparatem Hylase dessau rozpuścić w 1 ml 0,9 % roztworu chlorku sodu do iniekcji;
• strzykawką 2 ml pobrać 0,1 – 0,2ml przygotowanego roztworu (150 j.m. – 300 j.m)
i uzupełnić 0,9 %
roztworu chlorku sodu do objętości 1 – 1,8 ml;
• zaopatrzyć strzykawkę w igłę nr 5 i wokół obszaru wynaczynienia wykonać od 4 do 5 wstrzyknięć podskórnych roztworu hialuronidazy (ok. 0,2 ml roztworu na każde wstrzyknięcie) nie później niż 30 minut
od wystąpienia wynaczynienia.
Postępowanie w przypadku wynaczynienia leku cytostatycznego
• przerwać podawanie leków bez usuwania wkłucia;
• podjąć próbę aspiracji wynaczynionego leku przez pozostawiony venflon, w tym celu należy odłączyć dren
lub strzykawkę z podawaną substancją cytotoksyczną i podłączyć w to miejsce 5 mililitrową pustą strzykawkę i za jej pomocą powoli zaaspirować wynaczyniony lek;
• zgłosić wynaczynienie lekarzowi;
• jeżeli istnieje lek o typie antidotum użytego cytostatyku, należy podać go tą samą drogą w celu uzyskania
neutralizacji;
• nie należy podawać leku pod wysokim ciśnieniem, żeby nie rozprzestrzeniać wynaczynionego preparatu;
• usunąć wkłucie;
• zastosować okład w zależności od podanego leku cytostatycznego;
• zimny w przypadku wynaczynienia Doksorubicyny, Epirubicyny, Cisplatyny, Mitomycyny C, Daktynomycyny. Okłady z lodu powodują zwężenie naczyń, które prowadzi do zlokalizowania wynaczynionego leku
i zmniejsza miejscowy stan zapalny i ból;
• ciepłe okłady - w przypadku wynaczynienia: Winkrystyny, Winblastyny, Etopozydu, Winorelbiny. Okłady
te powodują rozszerzenie naczyń, które prowadzi do rozcieńczenia wynaczynionego leku;
• kończynę, w której doszło do wynaczynienia należy ułożyć wyżej, przynajmniej przez pierwsze 2 doby po
wynaczynieniu;
• na zlecenie lekarza podać miejscowo leki przeciwzapalne, w razie bólu leki przeciwbólowe;
• wynaczynienie leku cytostatycznego należy odnotować w dokumentacji jako zdarzenie niepożądane.
6. Metody minimalizacji skutków wynaczynienia
A. Ograniczenie rozprzestrzeniania, izolacja wynaczynienia:
Zimny okład (4 x dziennie po 20 min. przez 1 do 2 dni)
Opakowanie zewnętrzne oznaczone niebieską etykietą
np Cisplatyna, Endoxan, Dakarbazyna, Etopozyd.
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B. Dyspersja i ułatwienie wchłaniania wynaczynionego leku:
a.i.1. Ciepły kompres (4 x dziennie po 20 min, przez 1 do 2 dni), zastosowanie hialuronidazy
a.i.2. Opakowanie zewnętrzne oznaczone czerwoną etykietą
a.i.3. Docetaksel, Kabazitaksel, Paklitaksel
a.i.4. Winblastyna, Winkrystyna, Winorelbina
a.i.5. Viflunina (bez hialuronidazy)
C. Leki niewymagające stosowania ciepłego bądź zimnego kompresu w razie wynaczynienia:
a.i.1. Opakowanie zewnętrzne oznaczone zieloną etykietą,
a.i.2. Kategoria wynaczynienia „N” (leki niepowodujące groźnych powikłań po wynaczynieniu)
a.i.3. Opcjonalnie, na zlecenie lekarza, możliwe zastosowanie zimnego okładu
a.i.4. Asparaginza, Bleomycyna, Bortezombid, Cytarabina, Fludarabina, Gemcytabina, Kladrybina, Metotreksat, Pemetreksed
a.i.5. Przeciwciała monoklonalne
a.i.6. Okasliplatyna (UWAGA, kat. D) – nie stosować kompresów
7. W celu zwiększenia bezpieczeństwa podawania leków cytostatycznych i zmniejszenia
liczby wynaczynień należy wdrożyć następujące działania takie jak:
a) regularne szkolenia dla personelu pielęgniarskiego w zakresie:
• działań niepożądanych (w tym wynikających z wynaczynień),
• „Kaniulacji żył obwodowych i terapii płynami infuzyjnymi” – praktyczne z fantomem;
b) wprowadzenie etykietowania podawanych leków;
c) stosowanie zamkniętego systemu podawania leków cytostatycznych:
• wprowadzenie do stosowania łącznika bezigłowego rekomendowanego przez organizację CDC co
wpływa na zmniejszenie manipulacji przy kaniuli;
• stosowanie strzykawek fabrycznie napełnionych roztworem NaCl 0,9% (wskazanych w leczeniu pacjentów z obniżoną odpornością).
d) zwiększenie implantacji portów naczyniowych;
e) systematycznie i szczegółowo prowadzona dokumentacja zdarzeń niepożądanych
(wynaczynienie leku cytostatycznego) stanowi źródło informacji o przyczynach
i okolicznościach wydarzenia;
f) system zgłaszania zdarzeń niepożądanych (wynaczynienie leku cytostatycznego)
polegający na braku stygmatyzacji zachęca pracowników do zgłaszania ZN
i wnikliwej analizy przyczynowo – skutkowej.
Najważniejsze jest zapobieganie wynaczynieniu, przede wszystkim poprzez kontrolę miejsca wkłucia (kontrola wizualna, próba aspiracji), podczas podawania leków cytostatycznych. W sytuacjach trudnego dostępu do żył obwodowych leki cytostatyczne podaje się przez cewnik do dużych naczyń lub do portu naczyniowego. Przestrzeganie reguł prawidłowego podawania leków cytostatycznych może znacznie ograniczyć objawy
związane z wynaczynieniem. Cytostatyki mają z założenia działanie cytotoksyczne i w związku z tym są lekami,
których podawanie wymaga szczególnej ostrożności, uwagi i wysokiego poziomu wyszkolenia ze strony personelu pielęgniarskiego. Personel podający preparaty cytostatyczne jest systematycznie szkolony i zna instrukcję
postępowania w przypadku wynaczynienia leku. Każdy przypadek wynaczynienia leku cytotoksycznego jest rejestrowany i monitorowany, a kryterium mierzalności jest zapis w rejestrze zdarzeń niepożądanych.
Piśmiennictwo u autorki
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Wokół stomii - podróżowanie

Joanna Tyszko Oddział Chirurgiczny Szpital Wojewódzki w Łomży
Nawiązując do poprzedniego artykułu dotyczącego pięlegnacji stomii, chcę rozszerzyć omawiania
kolejnych problemów, z którymi borykają się osoby
ze stomią. Duże zainteresowanie z jakim spotkało się
szkolenie dla pielęgniarek odnośnie pielęgnacji stomii
dało mi do zrozumienia, że wiele jest do zrobienia w tej
kwesti. Za namową koleżanek będę starała się w kolejnych numerach nowego czasopisma przedstawić rozwiązywanie różnych problemów osób ze stomią. Obecnie zajmuję się sprawami dotyczączymi podróżowania
osób ze stomią. Nadeszło upragnione lato i każdy z nas
chce gdzieś wyjechać, zwiedzać, poznawać nowe miejsca i nowych ludzi. Posiadanie stomii nie może być
żadnym ograniczeniem w podróżowaniu. Nie ma znaczenia czy jest to podróż dla przyjemności, czy w interesach, czy po kraju, czy jest to wyjazd zagraniczny.
Ważne jest dokładne zaplanowanie podróży i trzymanie
się zasad dla osób ze stomią. Omówię w kolejności najważniejsze z nich. Przede wszystkim zawsze osoba ze
stomią musi posiadać przy sobie zestaw stomijny do
wymiany sprzętu

Polisa ubezpieczniowa w podróży
Wykupienie polisy ubezpieczeniowej jest konieczne podczas planowania podróży. Jest wiele towarzystw ubezpieczniowych oferujących takie polisy - pamiętaj, by podać wcześniej schorzenia, obecne choroby
oraz fakt posiadania stomii jelitowej. Takie ubezpieczenie zabezpieczy cię na wszelkie ewentualności. Kraje należące do Unii Europejskiej objęte są przepisami
o wzajemnej pomocy medycznej dla swoich obywateli
w nagłych przypadkach. W celu uzyskania informacji
na temat aktualnych regulacji prawnych i postępowania w przypadku nagłego zachorowania w danym kraju
Unii Europejskiej, skontaktuj się z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zaświadczenia o posiadaniu stomii jelitowej
Takie zaświadczenie możesz uzyskać od pielęgniarki stomijnej lub ze Stowarzyszenia Chorych ze
Stomią. Pomoże ci ono, kiedy będziesz kontrolowany
przez urzędników celnych lub pracowników lotniska
i zajdzie potrzeba wyjaśnienia posiadanych akcesoriów
stomijnych. Zaświadczenie to będzie uzupełnieniem do
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innych świadectw międzynarodowych upoważniających do korzystania z opieki medycznej w krajach Unii
Europejskiej.

Jesteś w podróży

Zawsze zabieraj ze sobą kartkę z imieniem,
nazwiskiem, z danymi dotyczącymi rozmiaru sprzętu
stomijnego, a także z nazwą producenta sprzętu stomijnego, którego używasz. Dane te będą niezbędne
w przypadku wymiany sprzętu stomijnego. Miej również przy sobie zanotowany numer telefonu twojego
dystrybutora sprzętu stomijnego. Na czas podróży
wyjmij sprzęt stomijny z tekturowych pudełek I umieść
go w torebkach plastikowych – ułatwi ci to pakowanie.
Jeśli wyjeżdżasz na dłużej, dowiedz się w Narodowym
Funduszu Zdrowia, gdzie ewentualnie szukać pomocy
w kraju, w którym będziesz przebywał. Nigdy nie zapominaj o zabraniu w podróż kosmetyczki ze sprzętem
stomijnym. Na czas podróży zakładaj wygodne i łatwe
w zdejmowaniu ubranie, co ułatwi ci zmianę sprzętu
stomijnego.

Podróżowanie statkiem
wskazówki i rady
•
•

Podróżowanie pociągiem
wskazówki i rady
•
•

•

•
•

•

•
•
•

Zawsze miej niezbędny sprzęt stomijny przy sobie w bagażu podręcznym, a nie w torbie podróżnej, którą oddajesz jako główny bagaż podczas odprawy.
Pamiętaj, by odpowiednio przyciąć i przygotować do założenia worek stomijny lub płytkę
z workiem stomijnym, ponieważ nie wolno wnosić nożyczek na pokład samolotu.
Spakuj dwa razy więcej sprzętu stomijnego, niż
normalnie używasz.
Jeśli używasz jedynie worków nieodpuszczalnych, spakuj również kilka odpuszczalnych,
żeby zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi
zdarzeniami, jak np. biegunka.
Przed I w trakcie podróży nie zapominaj o spożywaniu posiłków. Pamiętaj również o wypijaniu dużej ilości płynów, nie nadużywaj alkoholu,
unikaj napojów musujących i gazowanych.
Będzie ci wygodniej w samolocie, jeśli zarezerwujesz miejsce przy przejściu między rzędami.
Zastanów się czy nie musisz skorzystać z toalety, zanim wózek z posiłkami zablokuje przejście.
W czasie lotu musisz zapinać pas – staraj się
tak go zapiąć, by był poniżej lub powyżej stomii.

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

Większość pociągów ma toalety, możesz to
sprawdzić w razie wątpliwości.
Nie we wszystkich pociągach są bufety, dlatego
zabierz ze soba dużo płynów do picia i jedzenie.

Podróżowanie samochodem
wskazówki i rady
•
•

Podróżowanie samolotem
wskazówki i rady
•

Toalety na promach są zwykle łatwo dostępne
I utrzymane w dobrym stanie. Kiedy jednak morze jest wzburzone, są one często zajęte.
Na statkach masz z reguły zapewnioną opiekę
medyczną w nagłych przypadkach.

•

Na większości parkingów i stacji benzynowych
znajdują się toalety.
Nie zostawiaj w samochodzie sprzętu stomijnego, ponieważ w przypadku wysokiej temperatury materiały przylepne mogą stać się zbyt miękkie i stracić swoją właściwość.
Podczas lata i uplanych dni zaleca się noszenie
sprzętu stomijnego w specjalnych torebkach
lub foliach izolacyjnych, by chronić sprzęt przed
przegrzaniem.
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Jedzenie i picie podczas podróży

Zmiana wody pitnej zarówno w kraju, jak I za granicą może spowodować zaburzenia żoładkowo-jelitowe.
Jeśli przebywasz w innym kraju, powinieneś pić jedynie wodę butelkowaną. Sprawdź szczelność butelki z wodą
odwracając ją dnem do góry. Aby zapobiec wystąpeniu biegunki, zwracaj uwagę na to co jesz I pijesz w trakcie
podróży.

By zapobiec problemom, wystrzegaj się:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Picia wody z kranu i lodu dodawanego do napojów
Używania wody z kranu podczas mycia zębów.
Wypijania wcześniej otwartych i pozostawionych na dłuższy czas butelek z napojami.
Surowych warzyw i owoców, których osobiście nie obierałeś.
Sałatek.
Owoców morza.
Śmietanki, lodów, majonezu.
Jedzenia serwowanego w formie bufetu, które jest odkryte przez dłuższy czas.
Mięsa i ryb, o ile są świeżo gotowane i podawane gorące.
Zachowaj ostrożność w spożywaniu grilowanych pokarmów.

Zawsze kiedy wybierasz się w podróż, zabieraj ze sobą Imodium (Loperamide). Jeśli wystąpi biegunka,
unikaj pikantnych potraw i produktów mlecznych. Musisz wtedy wypijać dużą ilość płynów i dodawać sól do
posiłków. To jedyny taki moment, kiedy zaleca się wypijanie Coca Coli i jedzenie solonych frytek i chipsów.

Pływanie

Wiele ludzi lubi pływać i nie ma powodu, dla którego osoby ze stomią miałyby zrezygnować z tej przyjemności zarówno na basenie, jak i w morzu. Kostiumy kąpielowe dla kobiet mają różne fasony, style i kolory.
Wybierz ten, w którym czujesz się najlepiej. Podobnie dla mężczyzn bokserki mają różne fasony, style i kolory,
a pas utrzymujący je na biodrach jest zazywaczaj elastyczny. Zakładanie mniejszego worka stomijnego podczas
pływania może okazać się wygodniejsze. Jeśli planujesz przebywać w wodzie przez dłuższy czas, możesz dodatkowo wzmocnić plastrem worek stomijny lub płytkę przyklejając go wokół części przylegającej bezpoœrednio do
skóry.
A teraz wystarczy życzyć wszystkim podróży bez niespodziewanych przygód, dużo słońca i uśmiechu
oraz szczęśliwego powrotu do domu.

PYTANIE DO PRAWNIKA
Pielęgniarki oddziałowe udzielają nam ostatnio instrukcji, jak „prawidłowo” opisywać zachowanie pacjenta w dokumentacji medycznej i tak np. nie możemy pisać, że pacjent zachowuje się agresywnie, ale że „nie stosuje się do regulaminu szpitala”? Tylko, że
nie stosuje się do regulaminu szpitala zarówno ten, kto pali papierosy przed wejściem
mimo zakazu i ten, który pluje, obraża czy uderzy pielęgniarkę... Co robić w tej sytuacji?
Agnieszka
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Opinia prawna dotycząca sporządzania adnotacji w dokumentacji
medycznej w związku z agresywnym zachowaniem pacjenta
Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9
listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. z 2015r., poz. 2069), zwane dalej rozporządzeniem. Rozporządzenie dokonuje podziału dokumentacji
medycznej na indywidualną i zbiorczą.
Nie wnikając w charakterystykę poszczególnych rodzajów dokumentacji medycznej, zwrócić należy uwagę na przepis § 20 pkt 5 rozporządzenia, który stanowi, że historia choroby (jest to dokumentacja indywidualna),
w części dotyczącej wypisania pacjenta ze szpitala, zawiera adnotację o przyczynie i okolicznościach wypisania ze
szpitala, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 1638 ze zm.). W myśl art. 29 pkt 3 wypisanie pacjenta ze szpitala albo innego zakładu leczniczego podmiotu
leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne,
jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania
świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo
życia lub zdrowia innych osób.
§ 31 rozporządzenia stanowi, że księga raportów pielęgniarskich (jest to dokumentacja zbiorcza) zawiera:
1. oznaczenie podmiotu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 1 (nazwę podmiotu, kod resortowy, stanowiący część
i systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, nazwę przedsiębiorstwa podmiotu - w przypadku
podmiotu leczniczego, nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej wyodrębniono jednostki organizacyjne, nazwę komórki organizacyjnej, w której
udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy stanowiący część VII systemu resortowych
kodów identyfikacyjnych - w przypadku podmiotu leczniczego, w którego strukturze organizacyjnej
wyodrębniono komórki organizacyjne, adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych);
2. numer kolejny wpisu;
3. treść raportu, z uwzględnieniem imienia i nazwiska, a w razie potrzeby innej informacji pozwalającej
na zidentyfikowanie pacjenta, opisu zdarzenia, jego okoliczności i podjętych działań;
4. statystykę oddziału, w tym liczbę osób przyjętych, wypisanych, zmarłych;
5. datę sporządzenia raportu;
6. oznaczenie pielęgniarki lub położnej dokonującej wpisu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 (nazwisko i imię,
tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer prawa wykonywania zawodu, podpis).
Zestawienie treści powyższych przepisów wskazuje jednoznacznie na ustawowy obowiązek rzetelnego
sporządzania wpisów w dokumentacji medycznej pacjenta, zarówno indywidualnej, jak i zbiorczej.
W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na obowiązek dokonywania wpisu w księdze raportów pielęgniarskich w postaci opisu zdarzenia, jego okoliczności o podjętych działaniach. Powyższe znajduje następnie
konsekwencje w ewentualnym wypisaniu pacjenta na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej
z powodu rażącego naruszania przez pacjenta porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Jeżeli w dokumentacji znajdzie się wpis wskazujący jedynie na niestosowanie się przez pacjenta do reguBIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
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laminu szpitala, to de facto taki wpis nie odzwierciedla faktycznego stanu sprawy. W dalszej kolejności stan ten
może obrócić się przeciwko placówce medycznej, ponieważ pacjent np. występując do sądu o zadośćuczynienie,
może żądać zapłaty określonej kwoty w związku z naruszeniem jego praw jako pacjenta do uzyskania świadczenia
zdrowotnego adekwatnego do jego stanu zdrowia. Placówka nie będzie wówczas dysponować żadnym konkretnym dokumentem wskazującym na podstawę do wypisu pacjenta w trybie art. 29 pkt 3 ustawy o działalności
leczniczej. W przypadku przegranej placówka może mieć tzw. roszczenie regresowe w stosunku do osoby, która
dokonała nierzetelnego wpisu.
Inną sytuacją może być konieczność zastosowania wobec pacjenta tzw. przymusu bezpośredniego
w związku z jego agresywnym zachowaniem (nie musi to dotyczyć wyłącznie oddziałów psychiatrycznych). Brak
stosownych wpisów w dokumentacji medycznej stawia na pozycji przegranej placówkę udzielającą świadczeń.
Istotnym, w omawianej sprawie, jest też art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1251 ze zm.), w myśl którego pielęgniarka i położna podczas i w związku z wykonywaniem czynności polegających na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 4 ust.
1 pkt 1-5 i art. 5 ust. 1 pkt 1-9, korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.). Zatem w przypadku pacjenta agresywnego, który dopuści się np. napaści na pielęgniarkę podczas i w związku z wykonywaniem
przez nią świadczeń zdrowotnych, może być zastosowana wobec niego surowsza sankcja, przewidziana dla
czynu związanego z napaścią na funkcjonariusza publicznego.
Przytoczone powyżej przepisy prawa wskazują jednoznacznie na konieczność dokonywania rzetelnych
i szczegółowych wpisów w dokumentacji medycznej, ponieważ takie wpisy chronią zarówno pielęgniarkę jak
i placówkę, w której udzielane są świadczenia zdrowotne.
Nie ma żadnego przepisu prawa, który uprawniałby przełożonego do przymuszania pracownika, aby ten
wykonywał swoją pracę nienależycie w postaci sporządzania ogólnikowych, a faktycznie nierzetelnych, wpisów
w dokumentacji medycznej. W przypadku pojawienia się takich praktyk w konkretnej placówce, samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, powinien zająć określone stanowisko, wskazując na potencjalne negatywne
skutki przymuszania pracowników do sporządzania nierzetelnych wpisów w dokumentacji medycznej, wbrew
woli ustawodawcy.
(-) radca prawny Iwona Choromańska
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RZECZNIK ODPOWIADA
W dniach 28-29 marca w Warszawie odbyło się szkolenie zorganizowane przez Naczelnego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej „Procedowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Prewencja wykroczeń zawodowych – aspekty prawne i organizacyjne”. Uczestniczyła w nim Pani Wanda Orzechowska – Zastępca
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
Obok zagadnień istotnych w pracy Rzecznika, takich, jak procedowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, dokumentowanie postępowań wyjaśniających, prewencja wykroczeń zawodowych czy dostęp do
elektronicznej dokumentacji medycznej omawiane były podstawowe pojęcia, których znajomość niezbędna jest
w codziennej pracy pielęgniarek i położnych.
Przytoczymy i wyjaśnimy niektóre z nich na podstawie wykładu Pani Grażyny Rogali – Pawelczyk.
Wykroczenie
• czyn społecznie szkodliwy(nawet w stopniu znikomym), zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie
jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny lub nagan (Kodeks wykroczeń).
Wykroczenie zawodowe
• czyn szkodliwy (nawet w stopniu znikomym) dokonany przez przedstawiciela zawodu, pielęgniarkę lub położną, zabroniony przez przepisy regulujące wykonywanie zawodu obowiązujące
w czasie jego popełnienia.
• naruszenie: prawa ogólnego, prawa zawodowego, prawa samorządowego, praw pacjenta.
Odpowiedzialność moralna
• obowiązek moralny lub prawny ponoszenia konsekwencji za wykonane osobiście lub polecone innej osobie do wykonania czynności zawodowe lub za ich zaniedbanie bądź zaniechanie. Jest związana z przynależnością do określonej grupy zawodowej i wiąże się z interpretacją przyjętych przez tę grupę norm
określonych między innymi w kodeksie deontologicznym.
Zdarzenie niepożądane
• każde zdarzenie natury medycznej wywołujące negatywne skutki u pacjenta lub uczestnika postępowania
medycznego.
Rodzaje zdarzeń niepożądanych
• diagnostyczne,
• terapeutyczne,
• techniczne,
• informacyjne.
Sprawczy zdarzeń niepożądanych
• lekarz,
• pielęgniarka, położna, inny pracownik medyczny,
• inny pracownik,
• inna osoba (rodzina, odwiedzający)
Uwarunkowania zdarzeń niepożądanych
• organizacja pracy,
• warunki ergonomiczne,
• aspekty profesjonalne,
• aspekty psychologiczne
BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
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Przyczyny zdarzeń niepożądanych
• przeciążenie pracą,
• przestarzałe bądź niekompletne procedury,
• niedostatki wiedzy i brak szkoleń,
• brak wsparcia ze strony kierownictwa,
• błędy organizacyjne i błędy prawne,
• presja czasu i niewłaściwy styl zarządzania, konflikty w zespole,
• brak lub niekompletne regulaminy,
• zwyczaje i relacje nieformalne

Przykłady:
1. Zmiany organizacyjne w jednostkach opieki zdrowotnej, zmniejszenie liczby lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz niedobory w zakresie liczby personelu pomocniczego mogą powodować:
• brak należytej staranności przy realizacji świadczeń spowodowany zbyt dużym zakresem obowiązków do
realizacji na stanowisku pracy,
• możliwość wystąpienia błędów i zdarzeń niepożądanych spowodowaną zaburzeniami przepływu
informacji.
2. Pozostawienie jednej pielęgniarki lub położnej z grupą kilkudziesięciu pacjentów, zbyt mała obsada
pielęgniarska/ położnicza na dyżurach popołudniowych i nocnych; wydłużony czas pracy lekarzy,
pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych (kontrakty, wielozatrudnienie) mogą być
przyczyną:
• braku należytej staranności podczas realizacji świadczeń
• możliwości wystąpienia błędów i zdarzeń niepożądanych
• ryzyka naruszenia praw pacjenta,
• narażenia bezpieczeństwa pacjenta, pracownika medycznego, lekarza, położnej i pielęgniarki.
3. Brak precyzyjnie sformułowanych zakresów obowiązków może skutkować:
• wykonywaniem prac przynależnych innym pracownikiem zespołu terapeutycznego kosztem realizacji bezpośredniej opieki nad pacjentem przez pielęgniarki i położne,
• przekraczaniem kompetencji zawodowych, wykonywaniem zadań przypisanych ustawowo innemu pracownikowi,
• ryzykiem naruszenia praw pacjenta.
4. Nieznajomość zarządzania oraz niewłaściwe kierowanie zespołami medycznymi przez kadrę kierowniczą może powodować:
• występowanie wykroczeń zawodowych spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem, organizacją lub
nadzorem nad realizacją świadczeń opieki zdrowotnej.
Zastępca Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej
Wanda Orzechowska
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Zaproszenie na III Podlaską
Konferencję Diabetologiczną
Szanowni Państwo!
Przed nami już III Podlaska Konferencja Diabetologiczna w Łomży skierowana do wszystkich osób
zaangażowanych w kompleksową opiekę nad pacjentem z cukrzycą, a w szczególności do lekarzy, pielęgniarek
i położnych, którzy na co dzień zajmują się chorymi na cukrzycę.

Nazwa, czas i miejsce
III Podlaska Konferencja Diabetologiczna w Łomży w ramach kampanii „Dla każdego,
kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje” IV Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej
SED 2017.
06.09.2017r. - Łomża ul. Sadowa 12- Sala widowiskowa Centrum Kultury przy Szkołach
Katolickich.
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Misja
Podnoszenie kwalifikacji i zdobycie wiedzy na temat nowoczesnych metod zapobiegania i leczenia cukrzycy,   motywacji i wsparcia psychologicznego zarówno dla pacjentów jak i środowiska medycznego, oraz
zapowiadanych zmian terapii na poziomie podstawowej opieki zdrowotnej, integracja środowiska pielęgniarek
położnych, lekarzy oraz innych specjalistów ochrony zdrowia.
Tematyka
Najnowsze metody, trendy i technologie leczenia oraz opieki nad chorymi na cukrzycę. Wymiana doświadczeń i podejść do aktualnych problemów środowiska medycznego oraz sposoby ich rozwiązywania
Komitet organizacyjny
mgr Regina Kijewska- Prezes Centrum Medycznego CEMED Kijewscy Spółka Jawna Łomża
mgr Izabela Metelska- Przewodnicząca OIPIP w Łomży
mgr Beata Stepanow- Prezes Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej
Fundacja SEDNO – Justyna Turowska – Prezes, Aleksandra Osial- Wiceprezes
Licząc na miłe spotkanie bardzo serdecznie zapraszamy pielęgniarki, położne, lekarzy oraz
wszystkich zainteresowanych! Mamy nadzieję, że Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń
oraz integracji środowiska pielęgniarek położnych, lekarzy oraz innych specjalistów ochrony zdrowia.
Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

Początek Konferencji 06.09.2017r godz. 9.00 (rejestracja od 8.30) zakończenie – 16.45
Miejsce: Sala widowiskowa Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich
Łomża ul. Sadowa 12
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy:
konferencja.lomza@gmail.com lub oipiplomza@neostrada.pl
z dopiskiem „Konferencja Łomża – 06.09.2017r.”
uwzględniając imię, nazwisko, specjalizację.
Decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby do kontaktu:
Centrum Medyczne CEMED - Regina Kijewska, tel. 513 613 124
lub Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży-Wanda Bogusz
tel./fax 86 216 47 13
Zaplanowaliśmy przerwy kawowe między prezentacjami, przerwę na lunch,
oraz konkurs dla uczestników Konferencji!
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Jak założyć konto w Systemie Monitorowania
Kształcenia (SMK)

1. Logowanie do systemu
1.1. Jak uzyskać dostęp do aplikacji SMK?
Aby uzyskać dostęp do aplikacji należy:
• Być pracownikiem jednostki szkoleniowej,
• Posiadać adres e-mail,
• W przeglądarce internetowej wpisać adres https://smk.ezdrowie.gov.pl ,
• Zarejestrować konto w aplikacji SMK i zalogować się do systemu używając Loginu i Hasła (P2 SA) lub
profilem zaufanym ePUAP.
1.2. Co będzie potrzebne?
Do korzystania z aplikacji niezbędne są:
• Dostęp do Internetu,
• Adres e-mail,
• Zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 Update 80 lub 8 Update 45
• Przeglądarka internetowa obsługująca „Jave” Mozilla FireFox 39, Internet Explorer 11 lub ich nowsze
wersje.
2. Rozpoczęcie pracy z aplikacją
Krokiem koniecznym do tego, aby móc korzystać z aplikacji SMK, jest zalogowanie się do systemu. Poniżej opisany zostanie proces logowania do systemu, rejestracji nowego użytkownika oraz wylogowania się z aplikacji.
2.1. Logowanie do aplikacji
Zalogowanie się do aplikacji SMK jest możliwe po uruchomieniu przeglądarki internetowej i wpisaniu w pasku
adresu https://smk.ezdrowie.gov.pl . Na ekranie pojawią się pola „Zaloguj w P2”.

Rysunek 1. Ekran logowania do aplikacji
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Następnie należy kliknąć przycisk Zaloguj w P2.
Po użyciu funkcji system poprosi o wybór sposobu w jaki użytkownik chce się uwierzytelnić. Dostępne możliwości to: „Certyfikat”,, „Login/Hasło”, „ePUAP”

Rysunek 2. Ekran sposobu uwierzytelniania użytkownika w Systemie
W przypadku wpisania niepoprawnych danych w jednym ze sposobów uwierzytelnienia system wyświetli komunikat. W takim wypadku należy kliknąć przycisk OK, a następnie ponowić operację logowania.

Rysunek 3. Komunikat błędu podczas logowania do systemu
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W przypadku logowania do systemu za pomocą „Login/Hasło”, gdy po kolejnych próbach logowania
wyświetla się komunikat o błędzie, użytkownik może skorzystać z odzyskiwania hasła. W tym celu należy użyć
funkcjonalności znajdującej się na stronie logowania.
Po poprawnym zalogowaniu się do systemu, użytkownik zostanie poproszony o wybór roli w jakiej chce
występować w systemie, a w przypadku nieposiadania żadnych uprawnień do ról, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę startową w „Roli Zerowej”.

Rysunek 4. Ekran wyboru kontekstu roli w systemie

Rysunek 5. Ekran startowej w „Roli Zerowej”
2.2. Rejestracja nowego użytkownika
Rejestracja użytkownika w Systemie jest możliwa poprzez złożenie elektronicznego wniosku dostępnego na
stronie logowania do aplikacji. W tym celu należy kliknąć przycisk Załóż konto. Po wybraniu akcji wyświetli się
formularz rejestracyjny dla nowego użytkownika:
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We wniosku należy wypełnić następujące sekcje (pola obowiązkowe):

34
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1. Dane osobowe,
2. Adres,
3. Adres korespondencyjny,
4. Kontakt,
5. Oświadczenia.

Pole „Opcjonalny identyfikator P2” jest polem nieobowiązkowym. Użytkownik posiadający konto na P2 zobowiązany jest do podania loginu konta z P2 SA celem powiązania go z Systemem SMK.
Użytkownik nieposiadający jeszcze konta w P2 SA pozostawia pole „Opcjonalny identyfikator P2” niewypełnione.
Podczas zakładania konta w SMK konto na P2 SA zostanie utworzone automatycznie (loginem do konta P2 SA
stanie się wpisany w kwestionariuszu adres e-mail).
A następnie należy kliknąć przycisk Złóż wniosek o założenie konta.
Wniosek o założenie konta może być złożony jedynie w wersji elektronicznej. Złożenie wniosku nie wymaga
użycia podpisu elektronicznego.
Na podany we wniosku adres e-mail zostaną wysłane dane potrzebne do pierwszego logowania w aplikacji.
Niepowodzenie w założeniu konta może być spowodowane nieprawidłowościami, które wyniknęły w trakcie
procesu przetwarzania wniosku o założenie konta użytkownika. W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany o szczegółach niepowodzenia drogą e-mailową.
2.3. Wylogowanie z aplikacji
Po zakończeniu pracy z Systemem, należy wylogować się z aplikacji, aby uniemożliwić osobom niepowołanym
ewentualny dostęp do danych wrażliwych. W tym celu należy wybrać przycisk Wyloguj umieszczony w prawym
górnym rogu ekranu. Po wykonaniu tej czynności, użytkownik zostanie wylogowany i przekierowany do ekranu
logowania.

Więcej informacji na stornie

www.oipiplomza.pl
SMK krok po kroku
podręcznik użytkownika SMK
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Opinia prawna w sprawie opłacania składek członkowskich

KOMUNIKAT

Zachęcamy do zadawania pytań radcy prawnemu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży Pani
Iwonie Choromańskiej, absolwentce Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji, od wielu
lat specjalizującej się w prawie medycznym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru dotyczącego pielęgniarek i położnych.
Prosimy o przesyłanie zapytań i problemów prawnych na adres internetowy OIPiP w Łomży oipiplomza@neostrada.
pl , pod nr telefonu 86 216 47 13, listownie lub osobiście w siedzibie Izby, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.
Porady i opinie prawne dla członków Izby są bezpłatne.
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Turnus rehabilitacyjno-terapeutyczny
dla Pielęgniarek i Położnych
Założenie:

Wyniki:

1. Ocena i umiejętności rozpoznawania problemów psychologicznych, związanych z objawami wypalenia zawodowego, zaburzeń depresyjnych i lękowych. Stres zawodowy
i objawy somatyczne.
2. Nauczenie umiejętności radzenia sobie z tymi sytuacjami, nabycie praktycznych umiejętności; poznanie i wyćwiczenie technik radzenia w w/w sytuacjach.
3. Trening poczucia godnościowego „ pielęgniarka to bardzo ważny, odpowiedzialny i szanowany zawód.”
Uzasadnienie:
1. Zwiększony poziom samobójstw.
2. Zwiększony poziom uzależnień.
3. Zwiększenie przeciążenia pracą.
4. Niskie poczucie zadowolenia zawodowego oraz poczucie
zaniżonej samooceny i niedocenienia zawodu.
5. Umiejętność komunikacji pielęgniarka – lekarz, pielęgniarka – pielęgniarka, pielęgniarka – pacjent, pielęgniarka
– rodzina.
Grupa docelowa:
Pielęgniarki i położne pracujące z pacjentami.
Czas:
Od poniedziałku do niedzieli.
Zajęcia 8.00 – 21.00
Podział zajęć. Przerwy. Posiłki.
Program:
1. Elementy terapii grupowej.
2. Elementy grupy Balinta.
3. Choreoterapia/muzykoterapia.
4. Techniki relaksacyjne. Techniki radzenia sobie ze stresem.
5. Zajęcia fizjoterapeutyczne / zmniejszenie napięcia mięśni
i bólów kręgosłupa.
6. Rozpoznawanie objawów zespołu wypalenia, objawów
somatycznych i lękowych.
7. Radzenie sobie z objawami.
8. Trening komunikacji pielęgniarka – lekarz, pielęgniarka –
pielęgniarka, pielęgniarka – pacjent, pielęgniarka – rodzina.
Program turnusu rehabilitacyjnego jest dedykowany dla
polskiej pielęgniarki.

1. Wgląd w swoje mechanizmy obronne.
2. Diagnoza problemów somatycznych i innych zagrażających zdrowiu pielęgniarki.
3. Umiejętność wykorzystania technik i sposobów radzenia
sobie w/w problemach.
4. Umiejętność przedstawiania swoich problemów związanych ze stresem osobom udzielającym pomocy.
Osoby prowadzące:
1. Lek. med. Sławomir Jakima specjalista psychiatra – seksuolog, psychoterapeuta PTP superwizor.
2. Ewa Małachowska psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeuta PTP, superwizor PTS.
3. Marianna Antoniuk mgr pedagog specjalny, licencjonowana pielęgniarka.
4. Lek. med. Mariusz Mikulski specjalista psychiatra, internista, terapeuta uzależnień.
5. Zespół fizjoterapeutów i rehabilitantów.
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Wykładowcy mają ogromne doświadczenie w prowadzeniu
zajęć i warsztatów z zakresu komunikacji i radzenia sobie
ze stresem, relacji międzyludzkich związanych ze służbą
zdrowia. Wszyscy mają wieloletnie doświadczenie w pracy
zawodowej w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych.

Miejsce:
NZOZ „MD CARE” Dworaki Staśki 46.
Zakład posiada nowoczesną bazę noclegową i konferencyjną. Wykładowcy związani są z zakładem.
Zakład prowadził kursy szkoleniowe dla pielęgniarek i położnych z zakresu komunikacji, relacji i negocjacji.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY
O KONTAKT Z OKRĘGOWA IZBĄ
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

tel. 86 216 47 13
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OFERTA Centrum Rehabilitacji i Adaptacji NZOZ „MD CARE” Sp. z o.o. Dworaki-Staśki 46
Centrum Rehabilitacji i Adaptacji położone
w zacisznym miejscu malowniczego Podlasia oferuje wysoki standard pobytu, leczenia i opieki. Filozofią
działania Centrum jest holistyczne spojrzenie na problemy zdrowotne pacjenta oraz indywidualny plan leczenia i opieki.
W strukturach Centrum znajdują się: Zakład
Rehabilitacji, Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz
Dzienny Oddział Psychogeriatrii. Ponadto, dysponujemy gabinetami lekarskimi: psychiatry, psychologa,
psychoterapeuty, logopedy, geriatry, specjalisty chorób wewnętrznych, fizjoterapeuty i seksuologa.
Zajmujemy się rehabilitacją leczniczą ogólną,
pourazową, powypadkową, neurologiczną. Organizujemy turnusy rehabilitacyjne, geriatryczne, neurologiczne, oraz aktywizujące. Posiadamy nowoczesny
i unikatowy sprzęt medyczny, diagnostyczny oraz rehabilitacyjny. Jako jedyni w Polsce prowadzimy terapię
osób po udarach mózgu i z bólami kręgosłupa z użyciem systemu Octagym. Nasi pacjenci mogą korzystać również z seansów w grocie solnej wyposażonej
w generator solankowy, koloro i muzykoterapię. Dysponujemy własnym ambulansem oraz dodatkowym
samochodem do przewozu pacjentów.

TURNUS rehabilitacyjny neurologiczny - dla osób po
udarze:
14 dni – 2400 zł
30 dni – 4800 zł
CENY DODATKOWYCH USŁUG
Aerobic: 30 zł / miesiąc (1 raz w tygodniu 45 min)
Badanie i analiza chodu dzieci i dorosłych: 30 zł
Badanie EEG Biofeedback: 50 zł
Grota solna: 10 zł / 20 min.
Hipnoza: 150 zł / 1 seans (podczas wizyty u specjalisty
psychiatry, bez dodatkowej opłaty za wizytę)
Logopeda: 40 zł / 30 min.
Octagym: 20 zł / 15 min.
Transport medyczny: 2 zł/km
CENY ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH:
- według cennika zamieszczonego na stronie: www.
mdcare.pl
- dodatkowo:
Fala uderzeniowa: 40 zł / jedna okolica ciała
Laser wysokoenergetyczny: 15 zł / jedna okolica ciała
Salus Talent: 25 zł / 1 sesja
Ultradźwięki: 10 zł / 1 sesja

Przykładowy cennik naszych usług:

Więcej na temat naszego Centrum, jak też galeria, ciekawe artykuły oraz pełny cennik usług znajduje się na
Pobyt pielęgnacyjno-opiekuńczy krótkoterminowy: naszej stronie internetowej:
150 zł / doba
www.mdcare.pl
Pobyt pielęgnacyjno-opiekuńczy długoterminowy:
3200 – 6000 zł / miesiąc:
Serdecznie zapraszamy !
TURNUS/pobyt rehabilitacyjny po urazach, wypadkach, przy schorzeniach kręgosłupa i stawów:
150 zł / doba
TURNUS AKTYWNY SENIOR / TURNUS profilaktyki
upadków:
10 dni roboczych (2 tygodnie) – 1300 zł
15 dni roboczych (3 tygodnie) – 2100 zł
grupy zorganizowane min. 8 osób – zniżka 5%
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Kontakt:

Centrum Rehabilitacji i Adaptacji
tel. 86 476 34 21
kom. 533 318 834
email: nzpo@eljo.pl
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Zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nowej strony internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży.
Znajdziecie tam Państwo:
• najnowsze informacje dotyczące zawodów pielęgniarek i położnych,
• informacje na temat działalności Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży, komisji problemowych
działających przy Okręgowej Radzie, a także uchwał podejmowanych przez Radę i Prezydium,
• porady prawnika,
• oferty pracy w kraju i za granicą,
• ważne komunikaty,
• instrukcje, jak założyć własną działalność,
• informacje o Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) – rejestracja i logowanie krok po kroku
• druki wniosków.

KOŁO EMERYTEK
Serdecznie zapraszamy Panie będące na emeryturze i rencie do zgłaszania się do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży w celu utworzenia Koła Emerytek. Planujemy wspólne miłe spędzanie czasu,
spotkania przy kawie, wyjścia do kina, teatru, wspólne wycieczki, imprezy integracyjne...
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Przewodniczącą Izabelą Metelską tel. 508 065 810.
ZESPÓŁ MŁODEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Serdecznie zapraszamy młode pielęgniarki, położne i pielęgniarzy do zgłaszania się do Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Łomży w celu utworzenia Zespołu Młodej Pielęgniarki i Położnej.
Skąd ten pomysł? Uważamy, że młode pokolenie pielęgniarek i położnych powinno mieć wpływ na to,
co dzieje się w samorządzie, powinno mieć możliwość wpływania na rzeczywistość, w której to, co kreowane
dzisiaj będzie przynosiło określone skutki jutro; młode pokolenie nie powinno biernie przyglądać się działaniom
samorządu, ale czynnie włączać się w tą działalność, gdyż to o przyszłości młodych adeptów zawodu zadecydują
podejmowane dziś rozwiązania i pomysły. Bardzo ważnym celem zespołu będzie nawiązanie współpracy międzypokoleniowej, kreowanie pozytywnego wizerunku pielęgniarstwa i położnictwa, zdobycie wiedzy o samorządzie
i włączenie się w jego działalność. Przewidujemy też wspólne wycieczki, spotkania integracyjne... Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Przewodniczącą Izabelą Metelską tel. 508 065 810.
INFORMACJA DLA OSÓB ZALEGAJĄCYCH ZE SKŁADKAMI CZŁONKOWSKIMI
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży informuje, iż zgodnie z Uchwałą Nr 277/VII/2017
ORPiP z dnia 14 lutego 2017 roku, możliwość rozłożenia zaległości na raty po uprzednim zwróceniu się do Okręgowej Rady z odpowiednio uzasadnionym wnioskiem.

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

Nr 58/2017

39

KOMUNIKATY

STRZYKAWKA

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

18-402 Łomża, ul. Studencka 19
tel. (86) 216 94 97, fax (86) 215 11 89
e-mail: rektorat@wsa.edu.pl
www.wsa.edu.pl

Szanowni Państwo
Drogie absolwentki i absolwenci kierunku pielęgniarstwo
W związku uchwaleniem przez Sejm Ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia zgodnie
z którą wynagrodzenie Pielęgniarki z tytułem magistra i ze specjalizacją ma wynosić 5300,00 zł a wynagrodzenie
Pielęgniarki bez tego tytułu 3700,00 zł pragnę zachęcić do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) w naszej
Uczelni.
Studia magisterskie trwają 4 semestry (2 lata), a zajęcia prowadzone są tylko w soboty i niedziele. Odpłatność za studia przy wpłacie jednorazowej wynosi 4815,00 za rok studiów natomiast w przypadku płatności
ratalnych opłata ta wynosi 5350.00 zł za rok (535,00 zł x 10 rat na rok) lub 5400 za rok (450 x 12 rat na rok).
Aby zmniejszać znacząco bieżące obciążenia związane ze studiowaniem proponujemy specjalne
warunki płatności za studia magisterskie. Na państwa wniosek odpłatność może być rozłożona na raty
w wysokości 230 zł miesięcznie płatne przez okres 48 miesięcy w tym okres studiów - 24 miesiące i po
ukończeniu studiów przez 24 miesiące. Zatem roczna opłata za studia to tylko 2760,00 zł. Opłaty te nie
powodują naliczania żadnych kosztów dodatkowych – odsetek czy też opłat dodatkowych.
Istnieje również możliwość innego (indywidualnego) rozłożenia płatności

na raty zgodnie

z państwa potrzebami.
Mamy nadzieję że nasza propozycja ułatwi Państwu podjęcie decyzji o podjęciu studiów
magisterskich.
W celu zarejestrowania się na studia zapraszamy do siedziby Uczelni lub na stronę www.wsa.edu.pl
Oferta dotyczy wyłącznie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku pielęgniarstwo.
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„Lato”
Lato tu, lato tam,
a co ono ci da?!
To co piękne ma
i czym w sercu gra...
Ciepłe słoneczko, muszelki,
zieloną trawę, rosy kropelki
oraz ognisko i piękne śpiewy,
czereśnie oraz miłości zewy.
Lato gdzie jesteś?!
Pewnie się schowało
i zaproszenie podziało,
a teraz cicho siedzi...
Chodź no! My ci pomożemy
i z pierwszym dniem lata
drogi ku słońcu wskażemy,
by zgadzała się formuła, data!
Promieniej, słodko śnij,
wakacje dekoruj kwiatami,
oraz ludzi uśmiechami,
a w ogóle to bądź z nami...
Aleksandra Baltissen

„Wakacje”
Zamki z piasku,
wschody o brzasku
i radosne twarze;
o tym teraz marzę...
Kanikuły, wakacje,
dworce oraz stacje,
jak również spotkania;
od zmierzchu do rana...
Pieczone ziemniaki,
ognisko, grilowanie,
plus wesołe śpiewanie;
lubię wakacje takie...
To wszystko ma urok,
gdyż zabawa czeka
oraz prosi:”Nie zwlekaj!”
Jadę już i się raduję,
oraz, że wrócę obiecuję...
Chrystusie...
Aleksandra Baltissen

„Wczasy”
Jedwabne płatki kwiatów
i trawa, co stopy łaskocze,
to panaceum dla ciała;
o smaku waniliowych lodów...
Chłód wody w strumyku
ożywia śpiew na ustach,
jak przygoda chodzi boso;
na świeżym powietrzu...
Rozgrzane ziarnka piasku
szczęśliwe wczasy czynią,
gdy czułe pocałunki budzą;
wodospadem gwiazd w sercu...
Uśmiech harcuje na całego
razem z wesołymi ptakami
szybując z podniebną ideą,
że mamy dość czasu wolnego...
Aleksandra Baltissen
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Rady na wakacje
Wakacje to czas wyjazdów , czas który
warto spędzić z rodziną i najbliższymi. Co
warto zrobić w te wakacje ?
Oto kilka pomysłów
1. Wyjedź na kilkudniowy biwak.
2. Spędź aktywnie czas na rowerze, na siłowni.
3. Weź udział w rodzinnym spływie kajakowym.
4. Wyjedz w te wakacje na Mazury nie
w góry czy nad morze.
5. Zorganizuj ognisko w jakimś pięknym miejscu, z dobrym jedzeniem, gitarą
i paczką znajomych.
6. Poczuj się przez jeden dzień jak dziecko
i zrób coś, co robiłeś tylko w dzieciństwie.
Bez zmartwień, bez problemów….
7. Zadbaj o siebie. Domowe SPA to jedna
z przyjemniejszych rzeczy.
8. Zorganizuj romantyczną kolację z najbliższą osobą.
9. Przeczytaj dobrą książkę.
10. Zrób coś szalonego np.: skocz na bungee, poleć balonem…

STRZYKAWKA

Masa śmietankowo-truskawkowa:
500 ml śmietanki 30%
1 galaretka truskawkowa
1 łyżeczka żelatyny
½ szklanki wody
30 dag truskawek
Dodatkowo:
ok. 25 dag kakaowych herbatników
ok. 15 dag jasnych herbatników
Dodatkowo:
20 dag truskawek
2 galaretki truskawkowe
3 łyżki wiórek kokosowych

Wakacyjne naleśniki
z jagodami i serkiem

dużej patelni. Serek homogenizowany, ser
półtłusty, cukier puder i cukier waniliowy
razem dokładnie zmiksować. Usmażone
naleśniki smarować masą serową,
posypać jagodami i zwijać w rulon.
Na każdym naleśniku zrobić keks ze
śmietany, posypać cukrem i udekorować
jagodami oraz listkiem mięty.
Danie idealne na wakacyjny obiad - szybko
i smacznie :) Naleśniki uwielbiają wszyscy
duzi i mali, zatem do dzieła i smacznego

Orzeźwiający malinowy
koktajl

A co jeść w czasie wakacji?
Jemy co chcemy, kiedy chcemy i ile chcemy.
W te wakacje nie liczymy kalorii

Składniki:

Warstwowy sernik na
zimno z truskawkami

Składniki:

Masa serowa:
1 kg twarogu (półtłustego)
250 ml śmietanki 30%
18 dag jogurtu naturalnego (mały kubek)
5 łyżek cukru pudru
2 łyżeczki cukru waniliowego
aromat waniliowy
4 łyżki żelatyny
6 łyżek wody
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Naleśniki:
ok. 3,5 szklanki mąki pszennej
1 1/2 szklanki mleka
1 szklanka wody gazowanej
2 jajka
kilka kropel oleju
kilka kropel ekstraktu waniliowego
Masa serowa z jagodami:
30 dag serka homogenizowanego
waniliowego
10 dag półtłustego białego sera
2 łyżki cukru pudru
1 łyżeczka cukru waniliowego
20 dag jagód
Dodatkowo:
ok. 4 łyżki śmietany 18%
2 łyżki cukru
4 łyżki jagód
listki mięty
Wykonanie:
Jajka ubić, dodać mąkę pszenną, mleko,
wodę gazowaną, kilka kropel oleju
i ekstraktu waniliowego. Wszystko razem
zmiksować i smażyć cienkie naleśniki na

Składniki:

Malinowy koktajl z nutką mięty:
1 szklanka malin
1 1/2 szklanki schłodzonego kefiru
1 łyżeczka miodu
szczypta kardamonu
4 listki mięty
Do dekoracji:
listki mięty
Wykonanie:
Maliny opłukać i osuszyć. Przesypać
do wysokiego naczynia. Wlać kefir,
dodać miód, szczyptę kardamonu oraz
opłukane i porwane na kawałki listki
mięty. Wszystko razem zmiksować
blenderem na gładką masę. Na koniec
przelać do schłodzonych wysokich
szklanek, udekorować listkami mięty
i podać na stół. Koktajl wspaniale
smakuje i orzeźwia w gorące wakacyjne
dni.

Smacznego!
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PO DYŻURZE

Witam serdecznie!

Moją pasją od kiedy pamiętam były psy. Pierwszego psiaka „wyżebrałam” u rodziców, gdy miałam cztery lata i od tamtej
pory w naszym domu zawsze był pies. Od ratlerka, poprzez teriera, spaniela, jamnika, owczarka niemieckiego, boksera, buldożka
francuskiego aż po szczególnie mądre i przywiązane”wielorasowce”...Każdy z nich był mądry i wyjątkowy...Nigdy nie było tak, że
ja chciałam psa, a wyprowadzali go rodzice. Uwielbiałam spacery
z psami, bez względu na pogodę i porę roku, uwielbiałam je karmić, szczotkować, dbać o nie, bawić się z nimi. I tak jest do dziś...
Zupełnym przypadkiem, z ogłoszenia – dotychczasowi właściciele
z powodów osobistych nie mogli się już nim (a właściwie nią, bo
to suczka) zajmować, weszłam w posiadanie psa zupełnie wyjątkowej, rzadko spotykanej i mało znanej w Polsce rasy – mastifa
japońskiego, zwanego inaczej Tosa Inu( co po japońsku znaczy po
prostu ”pies z wyspy Tosa”). Choć miałam w swoim życiu wiele
psów, ten po prostu zachwycił mnie swoją inteligencją, oddaniem
i wrażliwością. W Japonii rasa ta została wyhodowana do walki,
jednak nie jest to krwawa walka na śmierć i życie - w walce psy
dążą do obezwładnienia przeciwnika, przewracają się nawzajem,
jak zapaśnicy. Trudno było mi sobie to wyobrazić do momentu,
gdy – zafascynowani naszą pupilką - kupiliśmy drugiego tosa inu.
Gdy zaczęły ze sobą walczyć, nie mogliśmy wyjść z podziwu – to
nie była krwawa jatka, jak w przypadku wielu innych ras bojowych, ale piękne widowisko, pokaz walki fair play na najwyższym
poziomie...W swojej ojczyźnie na ringu były dyskwalifikowane za
szczekanie, a walkę kończono, gdy któreś zwierzę zostało zranione do krwi. W roku 1910 walki zostały zakazane i rasa była zagrożona wymarciem. W czasie II wojny światowej najlepsze Tosa Inu
wysłano na północ Japonii, gdzie rasa przetrwała. Obecnie w Japonii walki psów Tosa są legalne, a psy uznawane za dziedzictwo
narodowe.
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Uwielbiam długie spacery po lasach z moimi psami –
Bagirą i Lilu, będąc z nimi czuję się całkowicie bezpieczna, są
świetnymi obrońcami; wypoczywam wtedy, odstresowuję się
i „ładuję akumulatory”. Towarzystwo psów wycisza mnie i uspokaja.
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PANI KRYSTYNIE JAWORSKIEJ

Pielęgniarce pracującej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Szczuczynie
Serdeczne podziękowanie za długoletnią pracę, otwarte serce dla pacjentów, zaangażowanie i empatię wraz
z gorącymi życzeniami pomyślności w nowym okresie życia.
Składają Pielęgniarki wraz z Dyrekcją i Pracownikami ZOL w Szczuczynie

PANI MARII RAINKO

Pielęgniarce pracującej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Szczuczynie
W związku z przejściem na emeryturę, gorące podziękowania za długoletnią pracę
i opiekę nad pacjentami oraz miłą współpracę.
Składają Pielęgniarki wraz z Dyrekcją i Pracownikami ZOL w Szczuczynie

PANI ELŻBIECIE REJMER

W związku z przejściem na emeryturę Pani Elżbiety Rejmer
Pielęgniarki Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Ogólnegow Kolnie
serdeczne podziękowania za sumienną i rzetelną pracę,
poczucie zaangażowania i zdyscyplinowania oraz
wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych
z życzeniami zdrowia i szczęścia
w życiu osobistym oraz wszelkiej pomyślności
Dyrekcja i pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie

PANI MARII WIŚNIEWSKIEJ

przepracowała 40 lat w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej.
Codziennie niosła pomoc pacjentom w stanie zagrożenia życia. Udzielała wsparcia rodzinom pacjentów.
Zawsze chętna do pomocy nie szczędziła sił i zdrowia własnego w wypełnianiu
tak odpowiedzialnej pracy pielęgniarki.
Codziennie obdarowywała uśmiechem młodsze koleżanki, zawsze ciepła, chętna do pomocy i udzielenia
wsparcia. Wychowała dwa pokolenia pielęgniarek czuwając nad ich rozwojem teoretycznym i praktycznym.
W związku z przejściem na zasłużoną emeryturę zespół pielęgniarski życzy Pani dużo zdrowia, słońca
i uśmiechu, dziękując za trud jaki włożyła Pani w rozwój pielęgniarstwa.
Koleżanki Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
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SZANOWNA PANI ELŻBIETA GUDERSKA

Elu…
Przez długie lata pracowałaś wspólnie z nami w Pionie Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.
Dziękujemy Ci za ten czas ciężkiej pracy przeplatany chwilami trudnymi i radosnymi.
Nie da się wyrazi
wdzięczności pacjentów, którą ci mieli przebywając w szpitalu i korzystając z Twojej pomocy.
Dla Ciebie Elu, niezależnie od tego co działo się dookoła, zawsze najważniejsza była podstawowa zasada,
a mianowicie uczciwość w pracy.
Dziękujemy za te piękne lata, poświęcenie i oddanie oraz trud włożony w pracę w naszym oddziale.
Wyrażamy także nadzieję, że nie zapomnisz o nas i podobnie jak my wszyscy, będziesz dobrze wspomina
spędzone tutaj chwile.
Emerytura to czas dokonywania bilansu życiowego, refleksji, podsumowań...
Życząc samych pogodnych i radosnych chwil w nowym etapie swojego życia
– pracownicy Pionu Neurologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Naszej Koleżance
Barbarze Podsiadło
w związku z nabyciem praw emerytalnych
składamy serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę zawodową
pełną zaangażowania, za uśmiech i życzliwości dla ludzi.
Życzymy realizacji marzeń odkładanych na przyszłość
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Zarząd i Członkowie
Zakładowej Organizacji Związkowej
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży

Do podziękowań i życzeń dla naszych Koleżanek
odchodzących na zasłużoną emeryturę
dołączają się członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
i jako podsumowanie ich wieloletniej, pełnej zaangażowania
pracy zawodowej przytaczamy słowa św. Jana Pawła II:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez
to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”…
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30 czerwca 2017 roku odeszła od nas nasza Koleżanka Krystyna Ptak
„W momencie śmierci bliskiego, uderza człowieka świadomość
niczym nie dającej się zapełnić pustki...”
Józef Tischner
Taką pustkę odchodząc pozostawiła po sobie nasza Koleżanka...
Krystyna Ptak z domu Prusińska,
urodziła się 6 października 1960 r. w Wysokiem Mazowieckiem.
W 1982r. ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Kolnie i uzyskała tytuł pielęgniarki
dyplomowanej. W okresie od 01.10.1982 do 30.11.1990r. zatrudniona była na stanowisku
starszej Pielęgniarki w Państwowym Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Łomży.
Od 01.12 1990 roku podjęła pracę w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży w Poradni Okulistycznej.
Zmarła 30.06.2017r. Sumienna, koleżeńska, życzliwa, zawsze uśmiechnięta. Wspaniała jako
człowiek i jako pielęgniarka. Krysiu, na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci…
Z ostatnim pożegnaniem, łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi
Pracownicy Pionu Okulistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

W daleką podróż zabrał Cię Bóg, jednak nadzieję nam dając,
że kiedyś przekroczą też Niebios próg, Ci, którzy tutaj w bólu zostali…
Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 30 czerwca 2017 roku
odeszła nasza Koleżanka – wieloletnia pielęgniarka Poradni Okulistycznej
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Krystyna Ptak

wyrazy współczucia i słowa otuchy Mężowi, Córce i Zięciowi
oraz Bliskim i Przyjaciołom
składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży

Koleżance

Danusi Pogonowskiej

najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy
w trudnych chwilach z powodu śmierci

Mamy

składają
Pracownicy Pionu Rehabilitacji
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy pojawia się kradnąc ukochaną osobę, przeszywa serce bólem i odciska w nim
swoje piętno przypominające nam stale, jacy jesteśmy wobec niej bezsilni…
Łącząc się w żałobie i smutku
po śmierci

Mamy

składamy kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia
Koleżance
Danusi Pogonowskiej
i jej Rodzinie
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Informacje Magazynie Pielęgniarki i Położnej
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