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Wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
Pokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie.
W adwentowej refleksji, w skupieniu przy
konfesjonale, w ciszy wyczekiwania na wigilijną
gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech
przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy
go mogli rozdawać wszędzie tam, gdzie niepokój.
Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.
Życzy
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
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Przewodniczącej
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Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Mija kolejny rok...Rok obfitujący w zawirowania I czy osobom, które tworzyły i przeforsowały zapisy
wokół służby zdrowia, a co za tym idzie również wokół tego rozporządzenia nie pomyliły się umiejętność
naszych równie pięknych, co niedocenianych zawodów. z decyzyjnością?
Co nam przyniósł? Bardzo kontrowersyjną, jak
się okazało w praktyce, sieć szpitali. Podnoszą się głosy,
że finansowanie ryczałtowe szpitali zmniejsza rolę
pacjenta w systemie (miało być dokładnie odwrotnie!),
a w szczególności pacjenta kosztochłonnego, który
jest - niestety – mniej chętnie przyjmowany. Jest,
jak było – a będzie jeszcze gorzej. Bo niby dlaczego
miałoby się poprawić? Jakie nowe mechanizmy miały
zacząć działać, aby szpitale zaczęły funkcjonować tak,
jak sobie ministerstwo zaplanowało? Jeśli do szpitali
sieciowych przesunięto więcej pieniędzy, to jaki efekt
chciano uzyskać? Przecież te pieniądze przesunięto za
nic, ot tak, po prostu…
Podpisano ustawę o POZ, która budzi wiele
obaw i wątpliwości w środowisku – pielęgniarki
i położne pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej
nie wiedzą (gdyż ustawa tego nie precyzuje), czym tak
naprawdę będzie zespół POZ i na czym będzie polegała
współpraca między jego członkami; nie wiemy, które
zakresy świadczeń będą kontraktowane wspólnie
przez zespół, a które odrębnie i czy - jeżeli to zespoły
POZ będą premiowane – indywidualne praktyki
pielęgniarskie/położnicze będą miały rację bytu?

Podpisano też ustawę o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych
zatrudnionych w podmiotach leczniczych, krzywdzącą
dużą grupę pielęgniarek i położnych, a o którą
zarówno Samorząd, jak i Związki toczyły batalię do
ostatniej chwili; niestety Rząd pozostawał głuchy na
wnioski i argumenty strony społecznej, o czym można
przeczytać w dalszej części Biuletynu.
Dużo tego, ale chyba nie o to chodziło…
wolelibyśmy, żeby nowości było mniej, ale były
dokładnie przemyślane i dopracowane.
W nadchodzącym Nowym Roku życzę Państwu
– i sobie również – mądrych decyzji rządzących
dotyczących naszych zawodów, biorących pod uwagę
głosy samych zainteresowanych, niepisanych „na
kolanie” kolejnych regulacji prawnych oraz stabilizacji
naszej sytuacji zawodowej i finansowej.

Izabela Metelska
Przewodnicząca OIPiP w Łomży

Kolejnym aktem prawnym, który wszedł w życie
w tym roku jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo
położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego. Ciśnie
się na usta pytanie: sukces, czy porażka?
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/06.09.2017r./
III Podlaska Konferencja Diabetologiczna zorganizowana przez
Centrum Medyczne CEMED Kijewscy oraz OIPiP w Łomży - udział
wzięli: Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska, Wiceprzewodnicząca Anna Karwowska, oraz pielęgniarki i położne z terenu naszej Izby

KALENDARIUM
/09.11.2017r./
Posiedzenie Prezydium ORPiP w Łomży

/20.09.2017r./
Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej przy ORPiP w Łomży

/13.11.2017r./
Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i
Położnych w Warszawie – uczestniczyła Przewodnicząca OIPiP
Izabela Metelska
/16.11.2017r./
Spotkanie Przewodniczącej OIPiP Pani Izabeli Metelskiej ze studentami III roku studiów licencjackich kierunku Pielęgniarstwo w
PWSiP w Łomży
/18.11.2017r./
XXV Łomżyńskie Dni Walki z Cukrzycą pod hasłem „Kobieta
i mężczyzna - czy cukrzyca ma płeć”- udział wzięła Wiceprzewodnicząca OIPiP Pani Anna Karwowska
/30.11.2017r./
Spotkanie Zespołu do Spraw Warunków Pracy i Płacy przy NIPiPudział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska
/27-28.11.2017r./
Szkolenie pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarek pediatrycznych nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Warszawie zorganizowaną przez Państwową
Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współpracy z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych- udział wzięły 2
pielęgniarki poz –M. Jaworowska i L.Pieścik

/20.09.2017r./
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
udział wzięli Członkowie Rady oraz zaproszeni Goście

/05.12.2017r./
Posiedzenie Komisji ds. Prawa i legislacji przy NIPiP-udział wzięła
Przewodnicząca OIPiP w Łomży Izabela Metelska

/08.09.2017r./
Konferencja Naukowa „Promocja Zdrowia podstawą zdrowia publicznego. Promocja zdrowia dla osób starszych” w Warszawie
– uczestniczyły: Ewa Fiega, Janina Śledziewska, Zuzanna Wiszniewska
/09.09.2017r./
Konferencja „Pielęgniarki i położne przed organami wymiaru
sprawiedliwości” zorganizowana przez OIPiP w Łomży – udział
wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska oraz pielęgniarki
i położne z terenu naszej Izby
/13-14.09.2017r./
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Suwałkach-udział wzięła Przewodnicząca OIPiP w Łomży
Izabela Metelska
/20.09.2017r./
Posiedzenie Komisji do spraw Kształcenia przy ORPiP w Łomży

/25.09.2017r./
Spotkanie inauguracyjne. Forum Zawodów Zaufania Publicznego
– udział wzięła Przewodnicząca OIPiP Łomży Izabela Metelska
/04.10.2017r./
Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej przy OIPiP w Łomży
/09.10.2017r./
Wizytacja Naczelnej Komisji Rewizyjnej
/19-20.10.2017r./
Szkolenie Okręgowych Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej w Gdańsku – udział wzięły: Przewodnicząca OIPiP Izabela
Metelska, Zastępca ORzOZ Agnieszka Porowska, Członek samorządu Alicja Urbańska, Pracownik biura ORzOZ Jolanta Toczko
/21.10.2017r./
„Wspomnienie Św. Łukasza Ewangelisty” patrona Pracowników
Służby Zdrowia w Zespole Szkół Katolickich w Łomży - udział
wzięła Przewodnicząca OIPiP Izabela Metelska

/05.12.2017r./
Spotkanie kierowniczej kadry pielęgniarskiej z Konsultantem
Wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa w województwie podlaskim Panią Agnieszką Krynicką w Białymstoku – udział wzięła
Anna Karwowska Wiceprzewodnicząca ORPiP w Łomży
/07.12.2017r./
Spotkanie opłatkowe Koła Pielęgniarek i Położnych Emerytek
i Koła Młodej Pielęgniarki
/12.12.2017r./
Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia przy ORPiP w Łomży
Posiedzenie Komisji Socjalno-Bytowej przy ORPiP w Łomży
Posiedzenie Komisji ds. przeszkoleń przy ORPiP w Łomży
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łomży
/13-14.12.2017r./
Posiedzenie NRPiP w Warszawie – udział wzięła Przewodnicząca
OIPiP Izabela Metelska

/30.10.2017r./
Spotkanie Przewodniczącej OIPiP w Łomży Pani Izabeli Metelskiej
z Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego Panem Bogdanem
Dyjukiem dot. aktualnych problemów pielęgniarskich na naszym
terenie
/07.11.2017r./
Spotkanie Przewodniczącej OIPiP Izabeli Metelskiej z Dyrektorem
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży dot. realizacji Ustawy z dnia 8
czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych
BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY
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Powstało Podlaskie Forum Zawodów Zaufania Publicznego
23 września 2017 r. w Białymstoku odbyło się spotkanie założycielskie Podlaskiego Forum Zawodów
Zaufania Publicznego.
Forum, którego inicjatorem jest Izba Adwokacka w Białymstoku, tworzy w sumie 13 podmiotów. To m.in.
samorządy zawodowe adwokatów, komorników, notariuszy, lekarzy, pielęgniarek ( w tym Okręgowe Izby
Pielęgniarek i Położnych z Łomży i Białegostoku), aptekarzy i architektów.
W akcie założycielskim Podlaskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego wśród celów zapisano m.in.
umacnianie idei samorządności i prezentowanie wspólnych, uzgodnionych stanowisk wobec organów władzy
publicznej, zwiększanie świadomości społeczeństwa o szczególnym charakterze zawodów zaufania publicznego
czy integrowanie środowisk zawodowych i występowanie w obronie członków samorządu.
Zawód zaufania publicznego jest pewną misją – powiedziała dziekan Izby Adwokackiej w Białymstoku adwokat
dr Agnieszka Zemke-Górecka. Dlatego - dodała - wykonujący te zawody nie mogą być egoistyczni i działać tylko
w ramach swojej społeczności zawodowej, ale powinni właśnie zrzeszać się, by móc zwiększać swoje kompetencje i dzielić się własnym doświadczeniem, a tym samym pokazać swój profesjonalizm. Podała przykład współpracy przedstawicieli różnych zawodów. Jak mówiła, "prawnikowi potrzebny jest architekt, gdy pisze umowę
na budowę domu. Architektowi potrzebny jest prawnik, by mógł mu powiedzieć, gdzie są największe problemy
z prawem w zakresie budownictwa". - Dlatego musimy wymieniać się doświadczeniami - dodała Zemke-Górecka.
Stąd pomysł by forum zrzeszało różne zawody zaufania publicznego. W ramach powołanej organizacji będą prowadzone m.in. wspólne działania, aby - jak powiedziała Zemke-Górecka - zwiększać kompetencje zrzeszonych
grup zawodowych. Forum ma być też platformą do wymiany informacji.
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WOKÓŁ ZAWODU
Pielęgniarstwo – kierat czy kariera?

Gdzie widzisz siebie za pięć lat? Czy masz wolę walczyć o to, aby każdy rok przepracowany
w zawodzie był rokiem satysfakcji i spełnienia? Czy sądzisz, że warto poszukiwać rozwiązań
i wsparcia u pracodawcy i współpracowników?
mgr pielęgniarstwa Katarzyna Trzpiel
Oxford University Hospitals
Zgodnie z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2011, nr 174, poz.
1039) zawody pielęgniarki i położnej są zawodami samodzielnymi. Samodzielność zawodową można rozważać
w różnych aspektach, również w aspekcie rozwoju zawodowego, planowania i realizowania ścieżki kariery, co
jest ściśle związane i wynika z obecnych funkcji, jakie zawodowo pełnią pielęgniarki. Samodzielność zawodowa
w tym kontekście pozwala pielęgniarkom na podejmowanie własnych decyzji w sprawie przyszłości zawodowej.
Dobrze, gdy są one wspierane przez pracodawcę, jednak zaniedbanie własnej kariery zawodowej może mieć
duży, negatywny wpływ na przyszłość zawodową, jak również na samą pielęgniarkę w wymiarze indywidualnym/
osobistym.
W Polsce przez wiele lat zawód pielęgniarki i położnej postrzegany był jako powołanie, misja, pełnienie
szczególnej roli w społeczeństwie. Tradycyjnie pielęgniarka była prawą lub lewą ręką lekarza, a czynności zawodowe sprowadzały się głównie do pielęgnacji chorych i asystowaniu lekarzowi. Dopiero od lat 90. XX wieku,
czyli od powstania Samorządu zawodowego (1991 r., http://nipip.pl/samorzad/) i nowej Ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej (1996 r., http://www.rzecznikpatentowy.org.pl/aktualnosci/110606/USTAWA_O_ZAWODACH_PIELEGNIARKI_I_POLOZNEJ.pdf, poprzednia Ustawa pochodziła z 1935 r. http://www.wmpp.org.pl/pl/
ustawa-o-zawodzie.html), można mówić o samodzielności zawodowej, a co za tym idzie większej świadomości
zawodowej zarówno wśród pielęgniarek/pielęgniarzy, jak i społeczeństwa. W kontekście rozważań, czy w pielęgniarstwie można „robić karierę”, samodzielność zawodowa i uregulowania prawne zawodu, które niewątpliwie
podnoszą jego rangę, są bardzo ważne. Jako wstęp do dyskusji, czy w pielęgniarstwie możliwa jest kariera, czy
skazani jesteśmy na kierat, proponuję przyjrzeć się definicjom obu słów.

kariera
1. zdobywanie coraz wyższej pozycji w jakimś zawodzie lub w jakiejś dziedzinie; też: sukces odniesiony w tym
zawodzie lub w tej dziedzinie,
2. zaskakująca popularność czegoś,
3. przebieg czyjejś pracy zawodowej w ciągu całego życia. (http://sjp.pwn.pl/szukaj/kariera.html)

kierat
1. dawne urządzenie do napędu maszyn rolniczych, poruszane przez konie lub woły, chodzące w koło,
2. codzienne, powtarzające się monotonnie obowiązki (http://sjp.pwn.pl/szukaj/kierat.html).
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Scenariusz 1, Pielęgniarka A

25 lat stażu w zawodzie, od początku kariery zawodowej (tutaj mówimy o punkcie 3 definicji) pracuje
w tym samym szpitalu, na tym samym oddziale. W ciągu tych lat założyła rodzinę, wychowała dwoje dzieci,
miała możliwość powrotu na oddział po urlopie wychowawczym. Nie jest zadowolona ze swojej pracy, ale nigdy
nie szukała innej. Najpierw ważna była rodzina i możliwość powrotu do pracy po odchowaniu dzieci, poczucie
bezpieczeństwa i stabilizacja. Narzeka, że jest źle, że inni mają lepiej. Pytana, dlaczego nie zmieni pracy, unika
odpowiedzi lub mówi, że wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. „Zrobiła” kilka kursów i studia pomostowe (większość we własnym czasie i za własne pieniądze), jednak nadal pracuje na tym samym stanowisku. Zapytana o to,
gdzie widzi siebie za pięć lat, nie ma większych wątpliwości, że będzie w tym samym miejscu, bo „po co zmieniać
przed emeryturą...”.
Utkwiła w jednym miejscu, „kieracie” wiele lat temu. Nie ma pomysłu na siebie, nie miała/nie ma też
wsparcia przełożonych w planowaniu ścieżki rozwoju. Jej życie zawodowe potoczyło się trochę obok niej, nie
miała wielkiego wpływu na to, gdzie znalazła się po 25 latach pracy w zawodzie.

Scenariusz 2, Pielęgniarka B

25 lat stażu pracy. Po ukończeniu szkoły pracowała w kilku miejscach w miejscowym szpitalu. Po założeniu rodziny przeniosła się do innego miasta. Nie mogła wrócić na swoje wcześniejsze stanowisko po urlopie
wychowawczym, więc ponownie zmieniła miejsce pracy. Rozpoczęła pracę na chirurgii, która daje jej satysfakcję. Pielęgniarki na oddziale są wspierane przez przełożonych w podnoszeniu kwalifikacji, część szkoleń jest
dofinansowana przez zakład pracy, pielęgniarki mają też tak układany grafik, aby mogły być obecne na zajęciach.
Nasza Pielęgniarka B przez ostatnie lata pracy ukończyła kursy resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonywania i interpretacji EKG, leczenia ran, leczenia bólu, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. Gdzie
widzi siebie za pięć lat? Na pewno w chirurgii, ostatnio zainteresowała się przeszczepami i czeka na miejsce na
oddziale wykonującym transplantacje.
Pielęgniarka B miała trochę więcej szczęścia od Pielęgniarki A. Po nieco wymuszonych zmianach pracy
związanych z sytuacją rodzinną trafiła na miejsce, które ją zainteresowało i zainspirowało do dalszego rozwoju.
Dzięki wsparciu przełożonych może się rozwijać w wybranym kierunku, ma realne plany na przyszłość. Szkolenia
zawodowe, które odbyła, układają się w logiczną strukturę ścieżki zawodowej.

Scenariusz 3, Pielęgniarka C

10 lat stażu pracy. Gdy była w liceum, bliska osoba zachorowała na chorobę nowotworową. Pielęgniarka
C towarzyszyła jej przez wszystkie etapy choroby, leczenie chirurgiczne, chemię, wreszcie pobyt w hospicjum.
Miało to wpływ na podjęcie decyzji o studiach pielęgniarskich. Pielęgniarka C wiedziała, kończąc szkołę, gdzie
chce pracować. Już na studiach pracowała jako wolontariusz w hospicjum onkologicznym. Zaraz po ukończeniu
szkoły podjęła pracę w szpitalu onkologicznym. Od tej pory ukończyła studia pomostowe, kursy, które są przydatne na jej stanowisku pracy, m.in. resuscytacja krążeniowo-oddechowa, leczenie ran, opieka nad pacjentem
z założonym portem naczyniowym, ostatnio rozpoczęła też specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Pracodawca wspiera ją i innych pracowników w realizacji ścieżek kariery. Co roku jest ocena pracownika,
w czasie której wspólnie z przełożonym układa się plan rozwoju na kolejny rok. Osoby, które mają dodatkowe uprawnienia, są zobowiązane do przekazywania wiedzy współpracownikom na oddziale, mają także szersze
uprawnienia zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.
Pielęgniarka C jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, bierze udział
w konferencjach, czyta prasę zawodową. Gdzie będzie za pięć lat? Swoją przyszłość widzi w onkologii, myśli też
o pracy w hospicjum, ale to plan na trochę dalszą przyszłość niż pięć lat.
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Pielęgniarka C jest moim ulubionym przykładem. To osoba, która od początku kariery zawodowej ma jasny plan
i starannie go realizuje. Dla tej osoby praca na pewno nie jest kieratem, ale karierą (zgodnie z pkt. 1 i 3 definicji),
która daje satysfakcję i zadowolenie.

Dlaczego losy osób pracujących w tym samym zawodzie układają się tak różnie?
Ma na to wpływ wiele czynników. Potrzeba rozwoju jednostki i zmian w życiu zawodowym, zmiany zachodzące w otoczeniu organizacji, rozwój medycyny, powstawanie nowych możliwości, które wymagają zmiany
w dotychczasowym podejściu do pracy i uczenia się nowych rzeczy. Pielęgniarki, które uważają, że to pracodawca jest odpowiedzialny za ich rozwój, które nie biorą spraw we własne ręce, obawiają się zmian, bo „może
być gorzej”, pozostawiają wszystko przypadkowi, nie będą zabiegały o własny rozwój, jeśli inicjatywa nie wyjdzie
od pracodawcy. Po latach stwierdzają, że to otoczenie pracy jest winne ich zawodowemu zastojowi. Takim osobom praca nie sprawia satysfakcji, częściej będą wypalone zawodowo, sfrustrowane (sytuacja w pracy ma duży
wpływ na życie osobiste), będą miały poczucie tkwienia w kieracie. Jeśli pielęgniarka sama poszukuje możliwości
rozwoju, analizuje, co lubi robić, w jakim kierunku chce się rozwijać, jakie ma możliwości rozwoju w obecnym
miejscu pracy, planuje swoją zawodową przyszłość, będzie jej łatwiej dążyć do realizacji tych planów i osiągać
spełnienie zawodowe. Na przebieg kariery zawodowej mają też wpływ czynniki, na które nie mamy wpływu lub
nie możemy uwzględnić w planach, jak choćby zmieniająca się rzeczywistość, likwidacja zakładów pracy czy
stanowisk, zmiany w życiu osobistym.
Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego przeprowadziła w 2007 r. badania wśród pielęgniarek, co pomaga,
a co ogranicza je w rozwoju zawodowym. Oto niektóre wypowiedzi:
• Ustawicznie podnoszę swoje kwalifikacje przez samokształcenie i udział w kursach, mam świadomość konieczności podnoszenia kwalifikacji.
• Cały czas pogłębiam swoją wiedzę i dostrzegam, że ma to znaczenie w pracy.
• Udało mi się zrealizować część moich dążeń zawodowych: skończyć studia pomostowe i uzyskać awans
i możliwość kształtowania mojego miejsca w zespole.
• W trudnych warunkach ukończyłam specjalizację. Mogę liczyć na wsparcie przełożonych, ale nie finansowe.
• Wszystkiego dokonałam sama – nikt mi nie pomagał, żadne izby ani fundacje.
• Chciałabym studiować, ale co mi to da?
• Nie jestem zadowolona, brak wsparcia przełożonych, jasnej ścieżki zawodowej. (http://www.nursing.com.pl/
Ksztalcenie_cieki_rozwoju_zawodowego_34.html)
W wymienionym badaniu pielęgniarki podkreślały rolę atmosfery miejsca pracy, wsparcia przełożonych, zespołu,
ale też własną rolę. Wśród czynników utrudniających rozwój i możliwość zaplanowania i realizacji ścieżki kariery
pojawiały się niskie zarobki, które zmuszają do podjęcia dodatkowej pracy, a co za tym idzie pielęgniarka nie ma
czasu (i siły) na dodatkowe zobowiązania, brak wsparcia w miejscu pracy, brak dofinansowania. Inne czynniki
(ukończenie kursów, studiów) nie dają wymiernych korzyści, pielęgniarka pozostaje na tym samym stanowisku,
nie ma szerszego zakresu uprawnień, wyższych zarobków, nie ma możliwości awansu. Pracodawcy pozostawiają pielęgniarkom wolną rękę, nie ingerują w ich karierę, nie ma zachęty, dofinansowań, ani innych obowiązków
po stronie pracodawcy wynikających z wysłania pracownika np. na specjalizację, jak urlop szkoleniowy, ułożenie
grafiku, który umożliwi obecność na zajęciach. Wreszcie same pielęgniarki nie dążą do rozwoju, często widząc,
że w praktyce nie przynosi on osobistych korzyści (lepsze zarobki, większy szacunek współpracowników, rozszerzenie roli w obecnej pracy).
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Pytanie o to, czy w polskim pielęgniarstwie istnieją ścieżki rozwoju zawodowego zadaje również Teresa
Kuziara z Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w artykule „Rozwój zawodowy w pielęgniarstwie. Czy możliwy
jest rozwój zawodowy w pielęgniarstwie? Jak go planować? Kto powinien tworzyć plany rozwoju zawodowego
w pielęgniarstwie?”. Już na początku artykułu autorka podkreśla rolę rozwoju zawodowego zarówno dla jednostki, jak i organizacji, w której pracuje. W wymiarze jednostki jest to jej osobisty interes ważny dla „roli, jaką pełni
lub chce pełnić w życiu zawodowym”, a więc rozwój jest ważny nie tylko dla pracodawcy (posiadanie dobrze
wykształconego, kompetentnego personelu), ale również dla osoby zatrudnionej. W wymiarze organizacyjnym
pani Kuziara podkreśla, że jest to stworzenie przez zakład pracy możliwości rozwoju, zainteresowań zawodowych
i podnoszenie wiedzy niezbędnej do pełnienia powierzonych obowiązków. Autorka podkreśla, co jest bardzo
istotne, że brak możliwości rozwoju w miejscu zatrudnienia prowadzi do frustracji, a także do odchodzenia z pracy wartościowych osób.
Pośród powodów, dla których pielęgniarki zaniedbują swoje ścieżki rozwoju, wymienia ona, podobne
jak w badaniu Fundacji, brak wsparcia ze strony pracodawców, brak możliwości awansu po odbyciu kształcenia,
brak dofinansowania czy podwyżki po ukończeniu szkolenia. Mimo to, jednak pielęgniarki z własnej inicjatywy,
i na własny koszt podejmują wysiłek w kierunku rozwoju zawodowego (http://arch.nipip.pl/index.php/aktualnosci/2394-rozwoj-zawodowy-w-pielegniarstwie-czy-mozliwy-jest-rozwoj-zawodowy-w-pielegniarstwie-jak-go-planowac-kto-powinien-tworzyc-plany-rozwoju-zawodowego-w-pielegniarstwie).
Niestety, często wysiłek ten jest chaotyczny, bez długofalowych planów współgrających z tym, co dana
osoba chce osiągnąć w życiu zawodowym. Pielęgniarki nie są uczone, jak budować własną karierę, w jaki sposób
zarządzać własnym rozwojem. Wraz z nową epoką pielęgniarstwa, od powstania samorządu zawodowego i aktów prawnych regulujących wykonywanie zawodu, rozwinął się bardzo intensywnie rynek szkoleń, konferencji
i innych form dokształcania. W tym gąszczu wiele ofert brzmi ciekawie, ale które są faktycznie dla mnie? Wiele pielęgniarek ukończyło również studia wyższe z innych dziedzin, często zupełnie niemających zastosowania
w pielęgniarstwie (nadal wykonują zawód pielęgniarki). Wśród tych studiów wystarczy wymienić choćby bankowość czy administrację.
Pielęgniarka C jest moim ulubionym przykładem. To osoba, która od początku
kariery zawodowej ma jasny plan i starannie go realizuje. Dla tej osoby praca na pewno nie jest kieratem, ale
karierą (zgodnie z pkt. 1 i 3 definicji), która daje satysfakcję i zadowolenie.

Dlaczego losy osób pracujących w tym samym zawodzie układają się tak różnie?
Warto odpowiedzieć sobie na pytania, co sprawia mi największą satysfakcję, zadowolenie, co mnie interesuje, co powoduje, że szukam odpowiedzi i podpowiedzi, jak najlepiej wykonać poszczególne zadania, co jest
dobre dla pacjentów pozostających pod moją opieką. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że każdemu absolwentowi
pielęgniarstwa przyjdzie pracować w zawodzie ponad 30 lat, warto opuścić progi uczelni z choćby zarysem
własnej przyszłości. Plany zapewne będą się zmieniały w ciągu naszego życia, i dobrze, ale warto dążyć do tego,
aby wykonywanie zawodu było karierą, a nie kieratem, w którym pozwolimy przypadkowi decydować o naszej
przyszłości.
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Jakie są możliwości rozwoju zawodowego pielęgniarek w Polsce?
Obecnie pielęgniarstwo daje praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju. Za wykonywanie zawodu
uważa się nie tylko pracę bezpośrednio z pacjentem, ale również nauczanie zawodu, prowadzenie badań w pielęgniarstwie, zarządzanie pielęgniarkami i położnymi, pracę w żłobku, domu pomocy społecznej, pełnienie służby
w zakładach karnych, sprawowanie funkcji z wyboru w organach samorządu pielęgniarek i położnych i inne
wymienione w Ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
Wśród różnych modeli ścieżek zawodowych w pielęgniarstwie możemy też mówić o ścieżkach rozwoju
poziomo lub pionowo. Poziomo – rozwój zawodowy związany z poszerzaniem uprawnień, kwalifikacji na stanowisku pielęgniarki (głównie w pracy bezpośrednio z pacjentem), rozwój pionowy zaś to rozwój w zarządzaniu,
zdobywanie coraz wyższej pozycji w hierarchii organizacji.
Zgodnie z przywołaną ustawą są cztery rodzaje kształcenia podyplomowego: szkolenie specjalizacyjne,
czyli specjalizacja, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające. Aby pielęgniarka została dopuszczona
do szkolenia, musi spełnić ustawowe wymogi:
•
•
•

do specjalizacji posiadać prawo wykonywania zawodu oraz pracować w zawodzie przynajmniej 2 lata w ciągu
ostatnich 5 lat, zostać zakwalifikowanym przez komisję,
do kursu kwalifikacyjnego należy posiadać prawo wykonywania zawodu, pracować przynajmniej 6 miesięcy
i zostać zakwalifikowanym przez komisję,
do kursu specjalistycznego i dokształcającego wystarczy prawo wykonywania zawodu i dopuszczenie do
kursu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego/zakwalifikowanie do odbycia kursu przez organizatora kształcenia.

W zależności od osobistego wyboru pielęgniarka może zaplanować przebieg pracy zawodowej, karierę w dowolnej dziedzinie lub w zarządzaniu. Dla przykładu – pielęgniarka, która widzi siebie w ciągu najbliższych lat na ortopedii (która jest włączona do programu specjalizacji chirurgicznej, ale nie ma obecnie w Polsce kształcenia podyplomowego w tej dziedzinie), może zaplanować swoje kształcenie w następujący sposób:
1. kursy specjalistyczne z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonywanie i interpretacja zapisu EKG, wykonywanie szczepień ochronnych (szkolenia ogólne, można powiedzieć, że niezbędne w każdej/w większości
dziedzin pielęgniarstwa),
2. leczenie ran, leczenie bólu ostrego i przewlekłego,
3. kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo chirurgiczne lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego,
4. udział w kursach i konferencjach z zakresu pielęgniarstwa ortopedycznego (znalezione w Internecie to m.in.:
Kurs dla instrumentariuszek i pielęgniarek ortopedycznych oddziałów zabiegowych „Otyłość jako przyczyna
chorób ortopedycznych”, Rola pielęgniarki instrumentariuszki w zabiegach replantacyjnych, Kurs akademii
chirurgii ręki dla pielęgniarek i instrumentariuszek ortopedycznych bloków operacyjnych, Onkologia w ortopedii i traumatologii w aspekcie pracy bloku operacyjnego),
5. czytanie prasy specjalistycznej, np. dostępna w Polsce: Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja, dostępna
w języku angielskim Orthopaedic Nursing, czytanie aktualności na stronach internetowych przeznaczonych
dla pacjentów, np. niepelnosprawni.pl, Ogólnopolskie Forum Osób Niepełnosprawnych (i wiele innych).
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Planowanie kariery zawodowej – sytuacja idealna
•
•

•
•
•

•

•

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku pielęgniarstwo zakończonych uzyskaniem tytułu licencjata.
Ewentualnie ukończenie studiów II stopnia zakończonych uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa (ukończenie studiów magisterskich na każdym etapie kariery zawodowej, zależnie od zainteresowań i potrzeb
pielęgniarki/pracodawcy, szczególnie istotne przy wyborze kariery w zarządzaniu).
Rozpoczęcie pracy w wybranej specjalizacji po uzyskaniu tytułu zawodowego.
Okres wprowadzenia do pracy pod okiem doświadczonej osoby – starannie zaplanowany, obejmujący
wszystkie aspekty roli pielęgniarki na tym stanowisku/na tym oddziale.
Rozpoczęcie samodzielnej pracy, regularna ocena/ewaluacja pracy pracownika, dyskutowanie o mocnych/
słabych stronach, potrzebach szkoleń, wspólne z przełożoną/przełożonym ustalanie kierunku rozwoju pasującego zarówno do profilu oddziału, jak i zainteresowań pielęgniarki, ustalanie krótko- i długofalowych
planów ścieżki kariery.
Uwzględnienie w planach szkoleń obowiązkowych na danym stanowisku pracy (np. pielęgniarka pracująca w przychodni, gdzie wykonuje się szczepienia, musi posiadać kurs specjalistyczny z zakresu szczepień
ochronnych).
Realizacja planów, regularny przegląd zaplanowanej ścieżki kariery i realizacji planów, dokonywanie modyfikacji w zależności od zmieniającej się sytuacji.

Punkt 2 definicji słowa kariera czy pielęgniarstwo
ma szansę stać się zaskakująco popularne?
Czy pielęgniarstwo obecnie jest zawodem popularnym, chętnie wybieranym przez młodych ludzi? Od
kilku lat pojawiają się artykuły i wypowiedzi, że pielęgniarek jest coraz mniej, że rośnie średnia wieku i co za tym
idzie kadry pielęgniarskie kurczą się w naturalny sposób, a młodych ludzi wybierających ten zawód jest coraz
mniej, również nie wszystkie osoby uzyskujące prawo wykonywania zawodu decydują się na podjęcie pracy
w pielęgniarstwie. W rozmowie z marca tego roku prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pani Zofia
Małas podkreśla, że obecnie brakuje „ogromnej liczby pielęgniarek” i, aby nadrobić te braki, potrzebna jest dobra
wizja i strategia dla zawodu, która mogłaby przyciągnąć młodzież do pielęgniarstwa. Za strategię dla zawodu
odpowiedzialny powinien być rząd, który określi ścieżki awansu i rozwoju zawodowego, uwzględniając między
innymi wzrost zarobków, stworzenie lepszych warunków pracy* (https://lifestyle.newseria.pl/newsy/w-polsceniedlugo,p575432682).
Niestety, na wzrost popularności zawodu nie wpływa wizerunek medialny pielęgniarstwa, nagłaśnianie
spraw związanych z popełnionymi błędami, strajki pielęgniarek, negatywne komentarze osób mających złe doświadczenia z ochroną zdrowia. Brakuje w mediach pozytywnych przekazów pokazujących możliwości zawodowe, znaczenie pielęgniarek we współczesnej medycynie. Czy jest to zadanie tylko dla rządu? I jaka powinna być
strategia dla polskiego pielęgniarstwa XXI wieku, aby było postrzegane przez społeczeństwo, czyli potencjalnych
kandydatów do zawodu, jako zawód, w którym można (i należy) zrobić karierę?
Warto też dodać, że pielęgniarki od lat zajmują czołowe miejsca w badaniach dotyczących zawodów
zaufania publicznego, prestiżu społecznego czy oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, chociaż same zainteresowane oceniają siebie niżej niż społeczeństwo (http://biznurse.pl/satysfakcja-zawodowa/biznes-sukces-i-kariera-zawodowa-w-pielegniarstwie). Może to jeden z punktów zaczepienia dla wizji przyszłości pielęgniarstwa?
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Gdzie widzisz siebie za pięć lat?
W czasie rozmowy rekrutacyjnej czasami pada pytanie do kandydata „Gdzie widzisz siebie za pięć lat?”.
Odpowiedzi na tak postawione pytanie mogą być niezliczone, zależnie od wyobraźni kandydata (szczególnie, gdy
nie ma on sprecyzowanych planów), pomysłów na przyszłość, czy w końcu mniej lub bardziej realnych planów.
Często jednak kandydat jest zaskoczony i po wyjściu z rozmowy zaczyna pytać samego siebie, jak to jest ze mną,
gdzie chcę być zawodowo za te kilka lat. Myśląc o przyszłości, musimy brać pod uwagę różne czynniki, w tym
możliwości, jakie daje nam samodzielność zawodowa, rynek szkoleń, pracodawca czy sytuacja osobista. Warto
rozmawiać z koleżankami i kolegami z pracy o tym, jakie mamy możliwości, poszukiwać zawodowych autorytetów, osób, które nas inspirują i których postawy, osiągnięcia zawodowe są dobrym, popychającym nas do przodu przykładem. Warto analizować dotychczasowy przebieg kariery, co poszło dobrze, co niekoniecznie zgodnie
z naszymi oczekiwaniami, ile w przebiegu kariery było mnie, a ile przypadku. Magiczne pięć lat to okres dość
długi, ale jednocześnie realny, gdy w planach musimy uwzględniać np. sytuację w miejscu pracy – wiadomo, że
w tym samym czasie wszystkie zatrudnione na tym oddziale osoby nie mogą odbywać dwuletniej specjalizacji.
Planowanie ścieżki kariery, jak każdy inny plan, może się powieść lub nie. Na drodze mogą pojawić się różne,
czasem niemożliwe do przebrnięcia przeszkody, najważniejsza jednak w całym procesie jest świadomość zawodowa, wiedza o możliwościach zawodu pielęgniarki i położnej w XXI wieku. Warto walczyć o to, aby każdy rok
przepracowany w zawodzie był rokiem satysfakcji i spełnienia, warto poszukiwać rozwiązań i wsparcia u pracodawcy i współpracowników. Pielęgniarstwo XXI wieku, ze wszystkimi wyzwaniami, jakie stawia wykonującym go
osobom, nie pozostawia żadnych wątpliwości – jest to kariera, a nie kierat.
*Z informacji podanej 27 maja 2017 r. na stronie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wynika, że Minister
Zdrowia powołał już zespół pracujący nad strategią na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa (http://nipip.
pl/trwaja-prace-nad-strategia-rzecz-rozwoju-pielegniarstwa-poloznictwa-polsce/).

Dostęp do wymienionych stron 24.06.2017 r.
Wyimki
Warto też dodać, że pielęgniarki od lat zajmują czołowe miejsca w badaniach dotyczących zawodów zaufania
publicznego, prestiżu społecznego czy oceny uczciwości i rzetelności zawodowej, chociaż same zainteresowane
oceniają siebie niżej niż społeczeństwo.
Jeśli weźmiemy pod uwagę, że każdemu absolwentowi pielęgniarstwa przyjdzie pracować w zawodzie ponad 30
lat, warto opuścić progi uczelni z choćby zarysem własnej przyszłości. Plany zapewne będą się zmieniały w ciągu
naszego życia, i dobrze, ale warto dążyć do tego, aby wykonywanie zawodu było karierą, a nie kieratem.
Przedruk Magazyn Pielęgniarki i Położnej nr7 / 2017
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Ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia
zasadniczego – wątpliwości i pytania
Do NIPiP napływa wiele pytań dotyczących projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne. Na
najczęstsze odpowiada prezes NRPiP Zofia Małas.
Odpowiedzi na większość pytań, które docierają do NIPiP w związku z działaniami dotyczącymi
obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia powinna zostać udzielona przez przedstawicieli Ministra Zdrowia. Jest to bowiem główny organ administracji rządowej kreujący rozwiązania systemowe w ochronie zdrowia i projektującego przepisy prawne, które są
podstawą funkcjonowania poszczególnych zawodów medycznych. Samorząd zawodowy pielęgniarek
i położnych nie uczestniczył w pracach nad tworzeniem obywatelskiego projektu w sprawie warunków
zatrudnienia w ochronie zdrowia – powstał on w wyniku prac związków zawodowych na mocy porozumienia zawartego przez organizacje zawodowe zrzeszone w Porozumieniu Zawodów Medycznych.
Przypomnijmy – uprawnienia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych są w tym zakresie
mocno zawężone i ograniczają się wyłącznie do wyrażania opinii, zaś realne uprawnienia związane
z kształtowaniem systemu prawnego i brzmienia przepisów konkretnych aktów prawnych posiadają
organy administracji publicznej. Mimo to projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych pozostaje w zainteresowaniu Naczelnej Rady od momentu skierowania go do konsultacji
publicznych. Wyjaśnijmy zatem:

1. Jakie stanowisko zajęła NRPiP w sprawie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne?
Naczelna Rada kilkakrotnie wyrażała swoje stanowisko w odniesieniu do przedmiotowego
projektu w sposób oficjalny – w ramach konsultacji publicznych, ale także w sposób mniej formalny
– w ramach kontaktów z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia. Szczegółowe informacje na ten
temat można znaleźć na stronie internetowej http://nipip.pl/informacja-sprawie-prac-nad-projektem-ustawy-o-sposobie-ustalania-najnizszego-wynagrodzenia-zasadniczego-pracownikow-wykonujacych-zawody-medyczne-zatrudnionych-podmiotach-leczniczych/.
Pierwotnie Naczelna Rada uznała, że opracowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy
jest nie do przyjęcia w całości, w szczególności z uwagi na wskazane w nim wskaźniki służące do obliczania najniższego wynagrodzenia zasadniczego na niedopuszczalnie niskim poziomie, a także brak
określenia źródeł finansowania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych oraz rozstrzygnięcia stosunku
przepisów projektowanej ustawy do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016
r., poz. 1146) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.
poz. 1628) w zakresie zasad wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych do 2019 roku.
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Naczelna Rada proponowała (i nadal pozostaje na tym stanowisku), żeby minimalne wynagrodzenie miesięczne pielęgniarki i położnej ustalane było na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku
poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i przy zastosowaniu następujących wskaźników:
1) dla pielęgniarek i położnych – 1,5 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez
Prezesa GUS;
2) dla pielęgniarek i położnych z tytułem magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa lub z tytułem
specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa – 1,75 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa GUS;
3) dla pielęgniarek i położnych z tytułem magistra pielęgniarstwa, magistra położnictwa i z tytułem
specjalisty w danej dziedzinie pielęgniarstwa – 2,0 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego
przez Prezesa GUS.
W opinii Naczelnej Rady proponowane wskaźniki są realne i możliwe do przyjęcia. Mają one stanowić jedynie etap dochodzenia do oczekiwanych wskaźników wynagrodzeń pielęgniarek i położnych
odpowiadających zakresowi ich obowiązków i odpowiedzialności. Jednak w związku z odrzuceniem
postulatów Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i przyjęciem projektu ustawy przez Radę Ministrów i skierowaniem go do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Naczelna Rada zmuszona była zmodyfikować swoje wcześniejsze stanowisko i zrobić wszystko, co jest realne i możliwe do osiągnięcia na
etapie prac parlamentarnych. Dlatego też Naczelna Rada zwróciła się do Ministra Zdrowia, Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszczególnych posłów o poparcie zaproponowanych przez nią
zmian i wprowadzenie ich do rządowego projektu ustawy. Zmiany te miały polegać na odmiennym niż
w załączniku do projektu określeniu kategorii pielęgniarek i położnych oraz podniesieniu wskaźnika
służącego do obliczania wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w poszczególnych kategoriach. Postulaty nie zostały wysłuchane.

2. Kto ma decydujący głos w sprawach wynagrodzeń?
NRPiP nie jest organem, który ma decydujący głos w sprawach wynagrodzeń i warunków pracy.
Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych kompetencje w tym zakresie posiadają związki zawodowe.
Ponadto należy wskazać, iż w sprawach dotyczących pracowników ochrony zdrowia został powołany
Zespół Trójstronny ds. Ochrony Zdrowia przy MZ, którego zadaniem jest wypracowanie wspólnego
stanowiska w sprawach ważnych z punktu widzenia interesów pracowników i pracodawców w zakresie obszaru obejmującego ochronę zdrowia. Niemniej jednak w przypadku prowadzenia prac legislacyjnych nad obywatelskim projektem ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia
NRPiP będzie wnioskowała o wprowadzenie zmian.

BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

Nr 59/2017

17

WOKÓŁ ZAWODU

STRZYKAWKA

3. xxxxxxxxxxxx
Z informacji posiadanych przez Naczelną Radę wynika, że w odniesieniu do obywatelskiego
projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia nie został nadany numer druku, a tym samym projekt ten nie został skierowany do pierwszego czytania. Przedmiotem procedowania był wyłącznie rządowy projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.
W opinii Naczelnej Rady obydwa te projekty powinny być procedowane łącznie. Naczelna Rada podejmie odpowiednie starania w celu uwzględnienia postulatów samorządu zawodowego pielęgniarek
i położnych również na etapie procedowania projektu ustawy w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dlaczego w rządowym projekcie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne pominięto pielęgniarki
i położne z tytułem magistra bez specjalizacji?
Naczelna Rada nie zna powodów, dla których w rządowym projekcie ustawy o sposobie
ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne
zatrudnionych w podmiotach leczniczych pominięte zostały pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji. Naczelna Rada zwracała uwagę na tę kwestię (pismo Naczelnej Rady nr NIPiP-NRPiP-DM.0025.149.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r.).

5. Czy możemy sądzić, że dopuszczono się dyskryminacji finansowej naszych zawodów na
tle innych? Przykład: Pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, 20-letni staż pracy – wynagrodzenie zasadnicze 5 850 zł; ratownik medyczny z wykształceniem wyższym, 6-letni staż
pracy – wynagrodzenie zasadnicze 7 800 zł…
Naczelna Rada nie określa poziomu wynagrodzeń i zasad wynagradzania przedstawicieli poszczególnych zawodów medycznych, a co najwyżej – jak już zostało wskazane wyżej – opiniuje projekty aktów prawnych regulujących te kwestie i wyraża swoje stanowisko w tym zakresie.

6. Nie zróżnicowano wynagrodzenia pielęgniarek i położnych po liceach medycznych,
studiach licencjackich, magisterskich, a nawet doktoranckich. Czy władze nie obawiają
się, że pielęgniarki i położne zrezygnują z podnoszenia poziomu wykształcenia?
Naczelna Rada – zgodnie z posiadanymi kompetencjami i uprawnieniami określonymi wyżej,
konsekwentnie stoi na stanowisku, że podnoszenie kwalifikacji powinno być właściwie wynagradzane,
poprzez między innymi różnicowanie wynagrodzenia osób o różnym wykształceniu (im wyższe wykształcenie, tym wyższe wynagrodzenie).

7. Czy Naczelna Rada pielęgniarek i Położnych wyraziła zgodę na niższy wskaźnik wartości
pracy pielęgniarki z wykształceniem wyższym (bez specjalizacji) na poziomie 0,64 w stosunku do innych pracowników medycznych z wyższym wykształceniem bez specjalizacji,
gdzie w/w czynnik jest wyższy i wynosi 0,74?
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Nie ma żadnej podstawy prawnej do wyrażania przez Naczelną Radę zgody albo braku zgody
na umieszczanie czegokolwiek w projektach aktów prawnych. Naczelna Rada, tak jak cały samorząd
zawodowy, nie ma żadnych uprawnień w zakresie kreowania rozwiązań prawnych i brzmienia konkretnych przepisów. Naczelna Rada, tak jak zostało to już wyżej powiedziane, może wyłącznie opiniować projekty aktów prawnych, a więc wyrażać swoje stanowisko w odniesieniu do tych projektów,
przy czym – co wymaga podkreślenia – projektodawca (na przykład Rada Ministrów, a w jej imieniu
Minister Zdrowia) nie ma żadnego obowiązku uwzględnienia stanowiska Rady ani nawet odniesienia się do tego stanowiska. Kwestia wyrażania zgody na brzmienie przepisów projektowanych aktów
prawnych pozostaje całkowicie poza zakresem właściwości (uprawnień) samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, w tym Naczelnej Rady.
Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej nr7 / 2017
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Co słychać w Związkach?
Temat numeru
5

Za tyle pracować

nie będziemy

Batalia o minimalne wynagrodzenie, trwająca od 2015 roku, skończyła się niestety
porażką pielęgniarek i położnych. Teraz związek liczy na prezydenta RP, który mógłby
wystąpić z nowelizacją ustawy.

FOT. iSTOCK (1)

Z

20

aczęło się od 2015 roku pismem do ministra
zdrowia, potem były kolejne pisma, apel do
Sejmu i Senatu, wreszcie do prezydenta.
We wszystkich swoich apelach Związek Pielęgniarek i Położnych podkreślając, że ustawa o minimalnym wynagrodzeniu jest konieczna, wskazywał wady dokumentu, nad którym pracowała
strona rządowa.
Nie pomogło. Ministerstwo Zdrowia pozostało
głuche na apele i nie zmodyfikowało projektu
ustawy.
Wobec tego powstał projekt obywatelski przygotowany przez Porozumienie Zawodów Medycznych
(PZM), skupiające kilkanaście związków i organizacji zrzeszających pracowników służby zdrowia
i... utknął w Sejmie, chociaż zebrano pod nim prawie
240 tys. podpisów. Projekt obywatelski przewidywał
minimalne wynagrodzenia pracowników medycznych wyższe niż w propozycji rządu, a tempo dochodzenia do docelowej wysokości stawek - szybsze. W każdym roku brana była pod uwagę
rzeczywista wysokość średniej płacy w gospodarce,
a ustawa nie wygasała po kilku latach.

Nr 59/2017

Niestety, ponieważ rząd naciskał, posłowie nie
zdecydowali się na równoczesną pracę nad rządowym i obywatelskim projektem ustawy o minimalnych płacach, o co wnioskował pełnomocnik komitetu, który złożył ustawę.
A potem, kiedy już walec legislacyjny przetoczył
się przez ustawę, to prezydent, mimo protestów całego środowiska, ją podpisał.
Ustawa regulująca sposób ustalania najniższego
wynagrodzenia pracowników medycznych przewiduje, że docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia będzie osiągnięta po upływie okresu
przejściowego - do końca 2021 r.

DOKUMENTACJA PROTESTU
Pismo do Ministra Zdrowia z 10 grudnia 2015 r.
Pismo do Ministra Zdrowia z 15 kwietnia 2016 r.
Stanowisko z 24 czerwca 2016 r.
Opinia z 27 października 2016 r.
Pismo do klubów parlamentarnych z 8 czerwca 2017 r.
Pismo do marszałka Senatu z 19 czerwca 2017 r.
Apel do Prezydenta RP z 28 czerwca 2017 r.
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Związek przypomina
prezydentowi,
że uprawnienia emerytalne
uzyska 80 tys. pielęgniarek
i położnych na ogólną liczbę
200 tys. zatrudnionych,
i pyta dramatycznie,
kto będzie wykonywał
ten zawód?

Najniższe miesięczne wynagrodzenie określone
w ustawie dotyczy podstawowego wynagrodzenia
brutto, nie obejmuje więc dodatków, np. za pełnione
dyżury. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne - zarówno
publiczne, jak i prywatne.

CZAS NA NOWELIZACJĘ

Prezydent podpisał ustawę 19 lipca, pismo z prośbą o nowelizację OZZPiP skierował do głowy państwa 7 sierpnia. Wcześniej - 28 czerwca - z prośbą
o niepodpisywanie ustawy zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy IX Sprawozdawczo - Wyborczy
Krajowy Zjazd Delegatów Pielęgniarek i Położnych.
W piśmie z 7 sierpnia związek przypomina, że od
początku sprzeciwiał się narzuconym zaniżonym
współczynnikom pracy, nie zgadzał się również

NIE ZAROBIĄ
Utrzymanie wersji projektu ustawy bez zmian
kompletnie nie da żadnych pozytywnych skutków dla
uatrakcyjnienia wykonywania zawodu pielęgniarki
i położnej w Polsce.
Przy współczynniku 0,64 w zasadzie do 31.12.2021 r.
poziom wynagrodzenia zasadniczego pielęgniarek
i położnych w poz. 9 będzie kształtował się
w wysokości 2.496 zł brutto. Zatem ustawa – o ile nie
będzie w międzyczasie nowelizowana - ww. poziom
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 2.496 zł
pozwoli osiągnąć tej grupie pielęgniarek i położnych
dopiero za 4 lata i 6 miesięcy.

z pisma do Marszałka Senatu

z nieracjonalnym wydłużeniem okresu przejściowego dla tej ustawy i zamrożeniem na 3 lata mnożnika współczynnika pracy na poziomie 3900 zł.
Podkreśla, że wersja rządowa ustawy zupełnie
mijała się z projektem przygotowanym przez stronę
społeczną. W efekcie krzywdzi pielęgniarki z wyższym wykształceniem bez specjalizacji, bo stawia
je w znacznie gorszej sytuacji niż inne zawody
medyczne.
Pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie
2.000 zł brutto miesięcznie wynagrodzenia zasadniczego, od 01.07.2017 r. może liczyć maksymalnie
na 49 zł wzrostu wynagrodzenia miesięcznego
brutto. Natomiast pielęgniarka i położna, która zarabia obecnie 2.496 zł brutto miesięcznie, nie otrzyma żadnego wzrostu wynagrodzenia i to nie tylko
w roku bieżącym, ale także i w kolejnych latach, bo
wypełnia już kryterium minima ustawowego.
Ministerstwo przypisało pielęgniarki i położne
posiadające wyższe wykształcenie, a nieposiadające specjalizacji do pozycji 9 tabeli, ze współczynnikiem pracy 0,64.
Tymczasem farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności
laboratoryjni oraz inni pracownicy wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia, również nieposiadający specjalizacji , otrzymali wyższy współczynnik, tj 0, 73. Co oznacza, że
pracownicy medyczni zostali podzieleni na lepszych i gorszych.
Związek przypomina prezydentowi, że uprawnienia emerytalne uzyska 80 tys. pielęgniarek i położnych na ogólną liczbę 200 tys. zatrudnionych
i pyta dramatycznie, kto będzie wykonywał ten
zawód?
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Pacjent z dożylnym portem donaczyniowym
– wyzwania pielęgnacyjne
Jolanta Sarga – pielęgniarka specjalistka z pielęgniarstwa zachowawczego, pracuje w Opolskim Centrum Onkologii w Oddziale Onkologii Klinicznej z Odcinkiem dziennym CHE
Mam ogromną przyjemność podzielenia się z Państwem tematyką poświęconą udoskonalaniu podawania leków drażniących - do jakich niewątpliwie należą chemioterapeutyki, a także preparaty o dużej osmolarności stosowane w żywieniu pozajelitowym.
Praktyczną formę podaży spełniają porty naczyniowe.
W krajach UE - chorzy poddawani chemioterapii mają bezwzględnie zakładany port dostępu naczyniowego przy
pierwszym cyklu. W Polsce obowiązuje nieco inny system podejścia do leczenia w oddziałach chemioterapii.
Jeśli mamy na myśli dzieci cierpiące na chorobę nowotworową, port zakładany jest w chwili podjęcia decyzji o leczeniu. Dorośli mają zakładany port w momencie, gdy wyczerpane są dotychczasowe możliwe miejsca podawania w postaci wkłucia dożylnego. Dwie trzecie wszystkich chorych leczonych z powodu choroby nowotworowej
korzysta z dobrodziejstw chemioterapii. Moim zdaniem porty są komfortowym systemem podawania leków dla
pacjenta i wygodnym dla personelu.

BUDOWA PORTU

Port złożony jest ze zbiornika tzw. komory oraz cewnika - który jednym końcem implantowany jest w żyle,
drugim natomiast podłączony do komory portu. Komora zbudowana jest z tytanu, tworzywa sztucznego lub
ceramiki, jej średnica wynosi od 2,5 do 3 cm. Część znajdującą się bezpośrednio pod skórą tworzy membrana
zbudowana z silikonu. Membrana pełni rolę miejsca wprowadzania igły Hubera - ilość możliwych wkłuć jest ok.
2000 razy (dane producenta), igła Hubera jest zakończona odpowiednio ukształtowanym ostrzem, dzięki temu
przy każdorazowym nakłuwaniu portu igła powoduje rozpychanie włókien membrany, która po wysunięciu igły
samoistnie się zasklepia. Port stanowi w pełni implantowany system podawania dożylnego leków.
Prawidłowo pielęgnowany może być wykorzystywany przez wiele lat.

PRZECIWSKAZANIA DO ZAŁOŻENIA PORTU

Kryteriami, które stanowią o bezwzględnym p/wskazaniu do założenia portu są:
• wskaźnik protrombinowy < 60 %,
• trombocytopenia < 60 000/ mm³ (zwiększa ryzyko krwawienia),
• leukopenia < 2000/mm³,
• neutropenia < 1000/ mm³ (brak możliwości obronnych organizmu przed zakażeniem).
• terminalny stan zdrowia pacjenta,
• choroby infekcyjne przebiegające z gorączką,
• zespół rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego.

TECHNIKA ZAKŁADANIA PORTU
•
•
•
•
•
•

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, w warunkach sali operacyjnej składają się na niego następujące czynności:
- pacjent ułożony jest w pozycji Trendelenburga, pozycja zapobiega aspiracji powietrza do naczynia chroni
przed powstaniem zatoru powietrznego,
- dezynfekcja pola operacyjnego i znieczulenie miejscowe,
- nakłucie żyły wewnętrznej szyjnej i wprowadzenie prowadnicy Seldingera,
- nacięcie skóry poniżej obojczyka ok. 2 cm. w celu włożenia komory,
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- wprowadzenie cewnika wypełnionego roztworem soli fizjologicznej do światła naczynia tak, aby
koniec cewnika znalazł się nad ujściem żyły głównej górnej do prawego przedsionka serca
i połączenie z komorą portu,
- całość systemu monitorowana jest za pomocą aparatu rentgenowskiego,
- następnie skóra jest zszywana, zakładany jest opatrunek na ranę, szwy usuwamy po upływie ok.
10 dni.

POWIKŁANIA

Dzielimy na wczesne i późne.

Wczesne:

- krwiak i krwawienie z miejsca wkłucia,
- odma opłucnowa,
- sporadycznie nakłucie tętnicy,

Późne:

- nieszczelność układu - przyczyną może być wada fabryczna, uszkodzenie mechaniczne,
- podanie leku poza naczynie - obok portu,
- martwica skóry nad portem,
- zakażenie

PIELĘGNACJA I ZASADY UŻYTKOWANIA PORTU
Przygotowanie:

- dezynfekcja rąk
- dezynfekcja skóry pacjenta w okolicy portu: koniczne jest trzykrotne przemycie skóry
środkiem dezynfekcyjnym i odczekanie, aż skóra wyschnie,
- wypełnienie igły fizjologicznym roztworem NaCl, należy igłę Hubera z drenem wypełnić
0,9% roztworem NaCl, następnie zamknąć jednokierunkową zastawkę zabezpieczającą przed
zassaniem powietrza,
- założenie sterylnych rękawic
- lokalizacja miejsca wkłucia polega na palpacyjnym zlokalizowaniu portu i nakłuciu jego
membrany. Igłę wkłuwa się w środku odległości pomiędzy palcami, kierując prostopadle do skóry. Przekłuwa
się kolejno skórę, membranę i opiera się o dno portu.
Zabezpiecza jałowym opatrunkiem i opisuje.
- podawanie leków - w celu potwierdzenia obecności igły w świetle naczynia oraz
prawidłowego wkłucia, należy zaaspirować krew i podać co najmniej 10 ml. 0,9% roztworu
NaCl, następnie można zacząć podawać leki,

Utrzymanie drożności portu:
•

•

•

zabezpieczenie portu po zakończeniu wlewu i usunięcie igły z portu. Po zakończeniu wlewu przed usunięciem
igły należy koniecznie przepłukać port co najmniej 10 mililitrami a wskazaną pojemnością jest 20 mililitrów
0,9% roztworu NaCl z dodatkiem heparyny tj. strzykawką z 10 -100 IU/ml. heparyny(mniejsze stężenia leku
wykazują podobną skuteczność)
podczas przerwy w planowanym leczeniu infuzyjnym zakładamy tzw. ,,korek heparynowy”, tj. wprowadzamy
określoną ilość herarynizowanej soli fizjologicznej w ilości (5 ml. roztworu soli fizjologicznej + heparyna 100
IU/ml.). Jest to wystarczająca dawka, która wypełnia sam port i cewnik. Zastosowanie ma na celu utrzymanie
drożności portu na czas od 4 do 6 tyg. Natomiast w krótkotrwałej przerwie we wlewach przez port nie ma
potrzeby stosowania roztworu z heparynynizowaną solą fizjologiczną.
istotną sprawą jest każdorazowe odnotowanie faktu płukania w książeczce portu, którą otrzymuje pacjent
w dniu założenia portu .
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Jolanta Sarga – pielęgniarka specjalistka z pielęgniarstwa zachowawczego, pracuje w Opolskim Centrum Onkologii w Oddziale Onkologii Klinicznej z Odcinkiem dziennym CHE
Mam ogromną przyjemność podzielenia się z Państwem tematyką poświęconą udoskonalaniu podawania leków drażniących - do jakich niewątpliwie należą chemioterapeutyki, a także preparaty o dużej osmolarności stosowane w żywieniu pozajelitowym.
Praktyczną formę podaży spełniają porty naczyniowe.
W krajach UE - chorzy poddawani chemioterapii mają bezwzględnie zakładany port dostępu naczyniowego przy
pierwszym cyklu. W Polsce obowiązuje nieco inny system podejścia do leczenia w oddziałach chemioterapii.
Jeśli mamy na myśli dzieci cierpiące na chorobę nowotworową, port zakładany jest w chwili podjęcia decyzji o leczeniu. Dorośli mają zakładany port w momencie, gdy wyczerpane są dotychczasowe możliwe miejsca podawania w postaci wkłucia dożylnego. Dwie trzecie wszystkich chorych leczonych z powodu choroby nowotworowej
korzysta z dobrodziejstw chemioterapii. Moim zdaniem porty są komfortowym systemem podawania leków dla
pacjenta i wygodnym dla personelu.

BUDOWA PORTU

Port złożony jest ze zbiornika tzw. komory oraz cewnika - który jednym końcem implantowany jest w żyle,
drugim natomiast podłączony do komory portu. Komora zbudowana jest z tytanu, tworzywa sztucznego lub
ceramiki, jej średnica wynosi od 2,5 do 3 cm. Część znajdującą się bezpośrednio pod skórą tworzy membrana
zbudowana z silikonu. Membrana pełni rolę miejsca wprowadzania igły Hubera - ilość możliwych wkłuć jest ok.
2000 razy (dane producenta), igła Hubera jest zakończona odpowiednio ukształtowanym ostrzem, dzięki temu
przy każdorazowym nakłuwaniu portu igła powoduje rozpychanie włókien membrany, która po wysunięciu igły
samoistnie się zasklepia. Port stanowi w pełni implantowany system podawania dożylnego leków.
Prawidłowo pielęgnowany może być wykorzystywany przez wiele lat.

PRZECIWSKAZANIA DO ZAŁOŻENIA PORTU

Kryteriami, które stanowią o bezwzględnym p/wskazaniu do założenia portu są:
• wskaźnik protrombinowy < 60 %,
• trombocytopenia < 60 000/ mm³ (zwiększa ryzyko krwawienia),
• leukopenia < 2000/mm³,
• neutropenia < 1000/ mm³ (brak możliwości obronnych organizmu przed zakażeniem).
• terminalny stan zdrowia pacjenta,
• choroby infekcyjne przebiegające z gorączką,
• zespół rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego.

TECHNIKA ZAKŁADANIA PORTU
•
•
•
•
•
•

Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym, w warunkach sali operacyjnej składają się na niego następujące czynności:
- pacjent ułożony jest w pozycji Trendelenburga, pozycja zapobiega aspiracji powietrza do naczynia chroni
przed powstaniem zatoru powietrznego,
- dezynfekcja pola operacyjnego i znieczulenie miejscowe,
- nakłucie żyły wewnętrznej szyjnej i wprowadzenie prowadnicy Seldingera,
- nacięcie skóry poniżej obojczyka ok. 2 cm. w celu włożenia komory,
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•

w ostatnim czasie na rynku pojawił się nowy preparat zawierający 0,9% roztwór NaCl z heparyną 500 UI,
jest to gotowy preparat do bezpośredniego użytku z zastosowaniem kolejno działań: przepłukanie systemu
strzykawką o pojemności 10/20 ml z 0,9 % NaCl, następnie podanie 5 ml. gotowego roztworu 0,9 % NaCl
z heparyną 500 UI (ampułka).
Zaletą tego preparatu jest łatwe podawanie leku, uproszczenie wykonywanych przez pielęgniarki działań bez
konieczności przeliczania dawek heparyny.

ZALECENIA

Do nakłuwania portu należy używać bezwzględnie igieł specjalistycznych, przeznaczonych
wyłącznie do obsługi portu, nie należy stosować igieł do zwykłych iniekcji:
• zestawy podczas podawania powinny być szczelnie połączone,
• po zakończeniu wlewu, jeśli konieczne jest pozostawienie igły, wszystkie zaciski powinny być zamknięte
• końcówka drenu powinna być zaopatrzona w jałowy zakręcany korek
• w czasie podawania leków należy obserwować okolice wkłucia igły do portu, należy wstrzymać podaż
w chwili wystąpienia obrzęku bądź bólu,
• w przypadku niewyjaśnionej infekcji objawiającej się podwyższoną temperaturą, zawsze bierzemy pod uwagę - port jako ciało obce,
• płukanie portu powinno być wykonane po każdym jego zastosowaniu,
• nieużywany port w celu utrzymania drożności musi być przepłukiwany co najmniej raz w miesiącu 0,9%
roztworem NaCL z heparyną 10j./ml.

OCENA PRZYDATNOŚCI PORTÓW
W ocenie pacjenta:
•
•
•

zadowolenie z możliwości kontynuowania leczenia,
poprawa komfortu fizycznego i psychicznego pacjenta,
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, wygodna metoda usprawniająca czynności codzienne chorego
np.(codzienna toaleta ciała).

W ocenie personelu:
•
•
•

możliwość stałego dostępu żylnego, bez konieczności nakłuwania naczyń obwodowych oszczędność czasu,
ochrona naczyń żylnych (stany zapalne, podrażnienia, wynaczynienia),
podawane leki wchłaniają się bezpośrednio do dużych naczyń, a tym samym również szybko rozprowadzone
po organizmie.

Kończąc chciałabym nadmienić, że opisany powyżej system dostępu żylnego jest metodą, która spełnia zadania
w innych dziedzinach medycyny, niesie wiele dobrodziejstw od wygodnego
w każdej chwili dostępu do żyły po komfortowy w pełni bezpieczny i estetyczny system dla samego chorego.

Piśmiennictwo u autora
Jolanta Sarga
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Relacja z III Podlaskiej Konferencji Diabetologicznej
w Łomży w ramach kampanii
„Dla każdego, kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje”
IV Ogólnopolskiego Projektu Edukacji Społecznej
Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej SED 2017
pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomży
W dniu 6 września 2017r już po raz trzeci odbyła się w Łomży Podlaska Konferencja Diabetologiczna.
Głównym organizatorem Konferencji była Regina Kijewska - prezes Centrum Medycznego CEMED w Łomży,
Koordynator Regionalny SED w Województwie Podlaskim, przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Łomży ", która zamieniła słowa w czyny. Współorganizatorami Konferencji byli Izabela Metelska- przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży,
Prezes Fundacji SEDNO Justyna Turowska oraz Beata Stepanow- Prezes SED Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej. Wykład inauguracyjny na temat „Rola pielęgniarki w realizacji celów terapeutycznych w cukrzycy”
wygłosiła dr n. med. Jadwiga Peczyńska ze Specjalistycznego Ośrodka Internistyczno - Diabetologicznego w Białymstoku. Zwróciła uwagę na znaczącą rolę pielęgniarki w procesie leczenia pacjentów z cukrzycą, zarówno na
poziomie podstawowej opieki zdrowotnej jak i w leczeniu szpitalnym. Informacjami dotyczącymi zwiastunów
wystąpienia cukrzycy i sposobów jej zapobiegania podzielił się lekarz specjalista diabetolog Marcin Leoniak pracujący w Centrum Medycznym CEMED w Łomży w wykładzie „ Insulinooporność podstępna forpoczta cukrzycy”.
Problem zależności między otyłością a cukrzycą w swoim wykładzie „Otyłość a cukrzyca” przedstawiła Regina
Kijewska- pielęgniarka, dietetyk, edukator ds. diabetologii Centrum Medycznego CEMED w Łomży. Prezes SED
Beata Stepanow w wykładzie „ Dla każdego, kto uważa, że dla cukrzycy nie istnieje” ukazała szanse i możliwości
walki z cukrzycą i sposoby jej zapobiegania na przykładzie współpracy instytucji samorządowych z organizacjami pozarządowymi. Podczas konferencji Iwona Osial – pielęgniarka, dietetyk, edukator ds. diabetologii z Centrum Medycznego EDUMED w Toruniu poruszyła niezmiernie istotny problem dotyczący pacjentów z cukrzycą
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i chorobą nowotworową w aspekcie żywienia w wykładzie „ Cukrzyca w onkologii- problemy żywieniowe”.
Podczas wykładu Aleksandry Osial, wiceprezesa Fundacji SEDNO „ Cukrzyca a depresja i zmiany nastroju”
uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia własnych
skłonności do depresji oraz zapoznali się z informacjami dotyczącymi wpływu cukrzycy na stan psychiczny
osób z cukrzycą. W wykładzie „ Diabetyk w gabinecie
kosmetycznym” Justyna Turowska kosmetolog ukazała problemy skórne chorych na cukrzycę i sposoby ich
leczenia.
Konferencja uwypukliła wiedzę nie tylko o nowoczesnych metodach leczenia cukrzycy, ale również
metodach jej zapobiegania oraz znaczeniu i możliwościach współpracy na rzecz chorych z cukrzycą środowiska medycznego i samorządowego. W konferencji

uczestniczyli także Pan Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski, Poseł RP Lech Antoni Kołakowski, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala w Łomży Roman Nojszewski, dyrektor ds. pielęgniarstwa Szpitala
Wojewódzkiego w Łomży dr n. med. Joanna Chilińska,
dyrektor Łomżyńskiego Centrum Medycznego dr Waldemar Pędziński.
W czasie konferencji podkreślono rolę jednostek samorządu lokalnego w prewencji cukrzycy oraz
możliwości współpracy stowarzyszeń i placówek medycznych z lokalnymi samorządami, jak również samorządami zawodowymi.
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W dniu 09.09.2017r w hotelu Belfort w Piątnicy odbyło się szkolenie dla członków samorządu dotyczące odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych nt.: „Pielęgniarka/położna przed organami wymiaru
sprawiedliwości”.
Szkolenie przeprowadził radca prawny Pan Paweł Strzelec, udział w szkoleniu wzięło 61 osób.

Nowe uprawnienia, nowe roszczenia – aspekty
odpowiedzialności prawnej pielęgniarek i położnych
Paweł Strzelec
radca prawny
O czym porozmawiamy ?
1. Ogólne założenia zmian ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
2. Nowe uprawnienia w praktyce zawodowej pielęgniarki i położnej.
3. Nowe uprawnienia z „stare” zlecenia.
4.Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki/położnej.
5. Ewentualne skutki prawno-finansowe związane z błędami w zakresie realizacji nowych uprawnień.
6. Formy zatrudnienia pielęgniarki /położnej a odpowiedzialność cywilna.

Ogólne założenia zmian ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej

Istotą zmian jest powierzenie pielęgniarkom i położnym ubezpieczenia zdrowotnego szerszych uprawnień związanych z możliwością zlecania określonego pakietu badań diagnostycznych, leków w kontynuacji schorzeń przewlekłych, jak też samodzielnego
zlecania wybranej grupy leków. Zmiany uzasadnia liczba pielęgniarek i położnych. Łącznie pielęgniarki i położne posiadające tytuł licencjata pielęgniarstwa i położnictwa oraz tytuł magistra pielęgniarstwa i magistra położnictwa to połowa zarejestrowanych aktywnych
zawodowo pielęgniarek i położnych.
Projektowana ustawa ma przede wszystkim na celu poprawę dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto, projektowane zmiany wpłyną na efektywne wykorzystanie czasu pracy członków zespołu terapeutycznego, wykorzystanie umiejętności,
wiedzy, doświadczenia i poziomu wykształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych, zmniejszenie obciążenia pracą części personelu
medycznego. Jednocześnie projektowane zmiany przyczynią się do poprawy statusu zawodowego pielęgniarek i położnych potwierdzonego uzyskaniem szerszych uprawnień i kompetencji zawodowych, jako potwierdzenie poziomu wykształcenia, zdobytej wiedzy
i doświadczenia zawodowego.

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
W ramach samodzielnego wykonywania świadczeń pielęgniarka/położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego
stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo oraz pielęgniarka/położna posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub
położnictwa ma prawo samodzielnie (jeżeli ukończyła kurs specjalistyczny w tym zakresie):
• ordynować leki zawierające określone substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, w tym
wystawiać na nie recepty,
• ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty.
Pielęgniarka /położna wykonuje wskazane czynności zawodowe po uprzednim 7osobistym badaniu fizykalnym pacjenta.
•

W ramach realizacji zleceń lekarskich pielęgniarka/ położna posiadająca dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo ma prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje
bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie.

Pielęgniarka/położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo ma prawo wystawiać skierowania na wykonanie określonych badań
diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.
Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego (uprawniającego do nowego zakresu omawianych kompetencji), nie dotyczy
pielęgniarek/ położnych, które w ramach kształcenia w szkołach lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę objętą takim
kursem.
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W przypadku wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne
określone w wykazach, pielęgniarka/położna jest obowiązana do odnotowania na recepcie, odpłatności, jeżeli lek, środek spożywczy
specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny występuje w tych wykazach w co najmniej dwóch odpłatnościach

UWAGA !

Pielęgniarka/położna wystawiając receptę jest obowiązana do szczegółowego uzasadnienia w dokumentacji medycznej przyczyn dokonania adnotacji zakazującej zamiany leku na inny (tańszy).

Przy ordynacji leków pielęgniarki i położne powinny korzystać z:
1. WYKAZU PRODUKTÓW LECZNICZYCH DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, stanowiącego załącznik do obwieszczenia Prezesa Urzę-

du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie ogłoszenia Urzędowego Wykazu
Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu.

tekstu OBWIESZCZENIA
MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE WYKAZU REFUNDOWANYCH LEKÓW, ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA
ŻYWIENIOWEGO ORAZ WYROBÓW.
2. W przypadku wystawienia recepty na lek refundowany z aktualnie obowiązującego

Nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Pielęgniarka/położna może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz
receptę albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

Recepty lub zlecenia mogą być w tym przypadku przekazane:
•
•
•
•
•

osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być
odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.
Upoważnienie lub oświadczenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.
Informację o wystawieniu recepty lub zlecenia, zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta.
Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo
dołącza do tej dokumentacji.

Kontrola recept - zakres

Kontrola wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne obejmuje
badanie i ocenę działań osoby wystawiającej receptę w zakresie:
1) zgodności danych zamieszczonych na recepcie z prowadzoną dokumentacją medyczną;
2) prawidłowości

wystawienia

recepty oraz zgodności jej wystawienia z przepisami prawa.*

*§ 31. 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 października 2015 r. w sprawie
recept wystawianych przez pielęgniarki i położne
Możliwe błędy
•
•
•
•
•

brak adnotacji o wystawieniu recepty w dokumentacji medycznej
brak danych w dokumentacji na temat ilości leku oraz schematu stosowania
przepisanie leku w ilości przekraczającej miesięczną terapię
brak medycznych wskazań do wystawienia leku (np. wystawienie leku na prośbę pacjenta dla członka jego rodziny)
pomyłka przy wpisaniu danych pacjenta lub nazwy leku na receptę, błąd w numerze pesel
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zamienne korzystanie z recept szpitalnych i indywidualnej praktyki
nieuzasadnione wpisanie uprawnień szczególnych lub brak weryfikacji dokumentu potwierdzającego uprawnienia
brak weryfikacji aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego

Kary- zwrot refundacji

Podmiot w którym wypisano receptę jest obowiązany do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty refundacji
wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji, w przypadku:
1) wypisania recepty w okresie pozbawienia prawa wystawiania recept,
2) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;
3) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy;
4) wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach *
*art. 48 ust. 7a Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Pola zagrożeń

Rozszerzenie dotychczasowych uprawnień pielęgniarek i położnych niesie za sobą określone ryzyka m.in:
1. Błędy na etapie badania fizykalnego (UWAŻAJ NA!):
a) szczegółowy wywiad z pacjentem b) zasady informowania pacjenta
2. Prowadzenie dokumentacji medycznej
3. Rozliczenia i sprawozdawczość, w tym kwestia określenia stopnia refundacji leku lub wyrobu medycznego.
4. Dotyczące uszczerbku na zdrowiu pacjenta oraz naruszeniu jego praw (związane np. z doborem rodzaju oraz dawkowania leku ).

Nowe uprawnienia - „stare” zlecenia
bezpieczeństwo prawne pielęgniarki i położnej
Podstawy prawne –przyjmowania oraz dokumentowania zleceń
•
•
•
•

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej .
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 o zawodach lekarza i lekarza dentysty .
Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu
jej przetwarzania.

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
Zgodnie ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej:
•
•

wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w szczególności na: realizacji zleceń
lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji
pielęgniarka i położna wykonują zawód, z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej

Zlecania- forma pisemna !
•
•
•

Pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej (art.15 ust.1)- to obowiązek pielęgniarki ale i lekarza !
Zlecenie powinno być:
- zapisane czytelnie
- zawierać wszystkie dane i wskazania
(datę sporządzenia zlecenia, nazwę leku, postać leku, dawkę, drogę podania, czas podania, podpis osoby zlecającej itp.) niezbędne do jego wykonania

Zlecania- wyjątkowo ustne !
Zapis w dokumentacji medycznej, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia
zdrowotnego
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Kodeks etyki- jeszcze wyższa poprzeczka
Pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać zleceń lekarskich bez wyraźnego polecenia na piśmie umożliwiającego identyfikację lekarza i pacjenta z wyjątkiem sytuacji nagłych, stanowiących zagrożenie życia pacjenta.

Wątpliwości- pytaj !
W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka i położna mają prawo domagać się od lekarza, który wydał zlecenie, by
uzasadnił potrzebę jego wykonania (art.15 ust.3).
• Jeżeli pisemne zlecenie wydane przez lekarza, jest niezrozumiałe, budzi wątpliwości lub nie zawiera wszystkich danych koniecznych do jego wykonania:
- pielęgniarka/położna jest zobowiązana porozumieć się w tej sprawie z lekarzem wydającym powyższe zlecenie i ustalić sposób
postępowania, który powinien być określony pisemnie w karcie zleceń.
• Taka procedura przekazywania przez lekarza zleceń pielęgniarce/położnej minimalizuje możliwość pomyłki wynikającej z niezro
zumienia zlecenia lub niewłaściwej jego interpretacji.

Forma piswmna
Pielęgniarka (położna) nie ma obowiązku pisemnego odnotowywania, że domagała się od lekarza uzasadnienia wykonania zlecenia,
a lekarz odmówił takiego uzasadnienia. Natomiast pisemność odnotowania takiego faktu może mieć istotne znaczenie dla udowodnienia
dochowania należytej staranność i, przed podjęciem ostatecznej decyzji pielęgniarki (położnej) - tzn. odmowy wykonania zlecenia
lekarskiego.
• Należy zatem uznać za celowe aby każde zgłoszenie, niezależnie od formy, było odnotowane w dokumentacji medycznej
pacjenta.

Na telefon- „nie mogę wykonać”
•
•
•
•

Właściwe wypełnianie dokumentacji to również nierealizowanie zleceń lekarskich niewpisanych do dokumentacji - tzw. zlecenia
na telefon, ustne.
Poza sytuacją nagłą nie powinny być
realizowane.
Ryzyko pomyłki pacjenta, dawki, drogi, postaci czy sposobu podania jest wówczas bardzo duże i konsekwencje poniesie osoba
wykonująca świadczenie.

Pielęgniarka-prawo do informacji
•

•

Przed wykonaniem zlecenia lekarskiego pielęgniarka ma zawsze prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz uzyskania od lekarza pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, leczniczych,
rehabilitacyjnych i dających się przewidzieć następstwach podejmowanych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez
siebie świadczeń zdrowotnych (art. 13 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej).
Zakres przekazywanych przez lekarza informacji pielęgniarce nie wymaga zgody pacjenta. Jest to wyjątek od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej (art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Odmowa wykonania świadczenia
•
•
•

Pielęgniarka (położna) może odmówić wykonania świadczenia udzielanego bez zlecenia lekarskiego, jak
i wykonania świadczenia zdrowotnego na zlecenie lekarskie (art. 12 ust. 2 u.z.p.p.).
Art. 12. 1. Pielęgniarka i położna są obowiązane, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami zawodowymi, do udzielenia pomocy
w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego.
Pielęgniarka i położna mogą odmówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą okoliczności,
o których mowa w ust. 1.
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają obowiązek niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego
przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o takiej odmowie i wskazania realnych możliwości uzyskania tego
świadczenia u innej pielęgniarki, położnej lub w podmiocie leczniczym.
4. W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń zdrowotnych z przyczyn, o których mowa w ust. 2, pielęgniarka i położna mają
obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej.

Przykłady czynności poza zakresem kwalifikacji
•
•
•
•
•
•
•

interpretacja i sporządzanie opisów badań USG, RTG, Holter, testy wysiłkowe etc. ,
przepisywanie do kart gorączkowych, wyników badań,
wypisywanie recept z nazwą i dawką leków dla pacjentów (wyjątek tzw. nowe uprawnienia),
wypisywanie skierowań na badania diagnostyczne (wyjątek tzw. nowe uprawnienia),
komputerowa obsługa programów medycznych w części nie należącej do pielęgniarki
tj. wpisywanie zleceń lekarskich, przepisywanie zleceń lekarskich do systemu
operowanie kodem innych osób w celu zatwierdzenia leków i badań,

•

wypisywanie druków zwolnień lekarskich.

Kodeks Etyki Lekarskiej
•
•
•

Art. 58 KEL stanowi: „Lekarz powinien odnosić się z należnym szacunkiem i w sposób kulturalny do personelu medycznego i pomocniczego.
Art. 53 ust. 2 KEL . Lekarze pełniący funkcje kierownicze powinni traktować swoich pracowników zgodnie z zasadami etyki.
ust. 3. Lekarze pełniący funkcje kierownicze są zobowiązani do szczególnej dbałości o dobro chorego oraz o warunki pracy
i rozwoju zawodowego podległych im osób.

Czytelność i chronologia wpisów
§ 4*. 1. Wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, w sposób czytelny i w porządku
chronologicznym.
2. Każdy wpis w dokumentacji opatruje się oznaczeniem osoby
dokonującej wpisu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3.
3. Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, skreśla się go i zamieszcza adnotację
o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji.
*Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej i sposobu jej
przetwarzania.

Podstawa odpowiedzialności zawodowej pielęgniarki i położnej
•

Podstawą odpowiedzialności zawodowej jest „naruszenie zasad etyki zawodowej lub przepisów dotyczących wykonywania zawodu”. (art. 36 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych)

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnejważne źródło obowiązków
•
•
•
•
•

Czynności zawodowe pielęgniarki/położnej nie mogą służyć aktom bezprawnym ani też powodować szkód dla zdrowia ludzkiego.
Pielęgniarka/położna posiadająca pełne uprawnienia zawodowe ponosi osobistą odpowiedzialność za swoje działania.
Pielęgniarka/położna działa zawsze w interesie swych pacjentów szczególnie tam, gdzie ich życie i zdrowie mogą być zagrożone.
Pielęgniarce /położnej nie wolno wykonywać zleceń lekarskich bez wyraźnego polecenia na piśmie umożliwiające go identyfikację
lekarza i pacjenta z wyjątkiem sytuacji nagłych, stanowiących zagrożenie życia pacjenta.
Pielęgniarka/położna ma prawo dostępu do informacji istotnych dla realizacji czynności zawodowych oraz związanych zarówno
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•
•
•

z bezpieczeństwem osobistym pielęgniarki, jak i bezpieczeństwem pacjenta.
Pielęgniarka/położna ma obowiązek dokładnego dokumentowania swojej działalności zawodowej i zabezpieczenia dokumentów.
Pielęgniarka/położna ma prawo odmówić uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach biomedycznych, które są sprzeczne z uznawanymi przez nią normami etycznymi.
Pielęgniarka/położna zorientowawszy się, że w postępowaniu medycznym został popełniony błąd (zwłaszcza w przypadku błędu
zagrażającego życiu lub zdrowiu pacjenta), niezwłocznie powinna powiadomić o tym odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego.

Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnejważne źródło obowiązków

Rzecznik odpowiedzialności zawodowej wszczyna postępowanie, jeżeli uzyskał wiarygodną informację o przewinieniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej.
Źródła informacji:
1.Skargi pacjentów (ich rodzin, bliskich) !!!
2.Skargi pracodawców.
3.Informacje uzyskane z organów samorządu zawodowego.
4.Informacje organów państwowych i samorządowych.
5.Informacje prasowe.

Przebieg postepowania
1. Czynności sprawdzające
Cel- zbadanie okoliczności koniecznych do ustalenia, czy istnieją podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego (nie przeprowadza się dowodu z opinii biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu, z wyjątkiem przesłuchania w charakterze
świadka osoby składającej skargę na pielęgniarkę lub położną).
2. Postępowanie wyjaśniające
Cel- ustalenie, czy został popełniony czyn mogący stanowić przewinienie zawodowe, wyjaśnienie okoliczności sprawy, a w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia zawodowego - ustalenie osoby obwinionej oraz zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym
zakresie utrwalenie dowodów dla sądu pielęgniarek i położnych.
3. Postępowanie przed sądem pielęgniarek i położnych
4. Postępowanie wykonawcze

Przedawnienie
Obwiniony (jego obrońca) możne wnosić (pisemnie lub ustnie do protokołu) wnioski o przesłuchanie konkretnych osób, konfrontacji
świadków, odczytanie dokumentów, okazanie rzeczy itp.
Wnioski dowodowe powinny być składane już w postępowaniu przed rzecznikiem.
POWINIENEM ZNAĆ WYNIK DOWODU O KTÓREGO PRZEPROWADZENIE WNOSZĘ
(w dowodzie obciążającym „wyręczy” mnie oskarżyciel)

Prawo do zapoznania się z materiałami
postępowania wyjaśniającego.
Kończąc postępowania wyjaśniające rzecznik odpowiedzialności zawodowej zawiadamia obwinionego o możliwości zaznajomienia
z zebranym materiałem oraz przejrzenia akt.
Do tej pory obwiniony znał tylko treść zarzutu teraz ma możliwość poznania wszystkich podstaw jego sformułowania.

Należy koniecznie skorzystać !!!
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Tajemnica zawodowa w postępowaniu
karnym i zawodowym
•

W postępowaniu karnym pielęgniarki i położne wezwane do złożenia zeznań, z obowiązku przestrzegania tajemnicy zawodowej
może zwolnić w postępowaniu przygotowawczym prokurator, zaś w postępowaniu sądowym –sąd (art. 180 § 1 k.p.k.).
• Nie stanowi naruszenia tajemnicy zawodowej składanie przez pielęgniarkę i położną zeznań lub wyjaśnień w trakcie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (art. 42 ust. 4 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych).
Art. 60. 1.* Sąd pielęgniarek i położnych może orzec następujące kary:
1) upomnienie;
2) naganę;
3) karę pieniężną (od 1 tyś. do 10 tyś. zł);
4) zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w
podmiotach leczniczych na okres od 1 roku do 5 lat;
5) zakaz pełnienia funkcji z wyboru w organach samorządu na okres od 1 roku do 5 lat;
6) ograniczenie zakresu czynności w wykonywaniu zawodu na okres od 6 miesięcy do 2 lat;
7) zawieszenie prawa wykonywania zawodu na okres od 1 roku do 5 lat;
8) pozbawienie prawa wykonywania zawodu.
*Ustawa z 1 lipca 2011 ro samorządzie pielęgniarek i położnych

Skutki prawno-finansowe związane z nowymi uprawnieniami
Pielęgniarka/położna- samodzielny
zawód medyczny
Zawody pielęgniarki i położnej są samodzielnymi zawodami medycznymi. (art. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej ). Konsekwencją tego jest m.in. ponoszenie odpowiedzialności pracowniczej, zawodowej, cywilnej a nawet karnej za podejmowane działania.

Skutki prawne błędów popełnionych przez pielęgniarkę/położną
•

Odpowiedzialność karna

•

Odpowiedzialność cywilna

•

Odpowiedzialność zawodowa

•

Odpowiedzialność pracownicza

Przedawnie roszczeń- prawo cywilne
•

Art. 442 § 1.roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat
od dnia wystąpienia szkody.

•

§ 3. W razie wyrządzenia szkody na osobie, przedawnienie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia,
w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia

•

§ 4. Przedawnienie roszczeń osoby małoletniej o naprawienie szkody na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem
lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności.
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Pielęgniarka/położna na etacie
•

Zasady odpowiedzialności pracowniczej określone są w Kodeksie pracy.

•

Pracownikiem jest wyłącznie osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej
umowy o pracę.

•

W ramach odpowiedzialności pracowniczej występują dwa jej generalne rodzaje, tj.:
- odpowiedzialność porządkowa
- odpowiedzialność materialna.

Odpowiedzialność porządkowa
•

Pracodawca może stosować: karę upomnienia lub karę nagany (za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu
potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy).

•

Pracodawca może również stosować karę pieniężną.

•

Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw.

Odpowiedzialność materialna pielęgniarki/położnej na etacie
•
•

Pracownik, który ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną.
W razie wyrządzenia szkody przez kilku pracowników każdy z nich ponosi odpowiedzialność za część szkody, stosownie do przyczynienia się do niej i stopnia winy.
• Jeżeli nie jest możliwe ustalenie stopnia winy i przyczynienia się poszczególnych pracowników do powstania szkody, odpowiadają oni w częściach równych.
W razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej (np.
pacjentowi), zobowiązany do naprawienia szkody jest pracodawca - art. 120 k.p..
Odszkodowanie obciążające pracownika ustala się w wysokości wyrządzonej szkody, jednak nie może ono przewyższać
kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w dniu wyrządzenia szkody.
Pracownik, który umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości!

Pielęgniarka na kontrakcie- odpowiedzialność solidarna
•
•
•

Odpowiedzialność podmiotu leczniczego i pielęgniarki za szkody wyrządzone pacjentowi podczas udzielania świadczeń ma charakter solidarny.
Każda ze stron kontraktu odpowiada za całą szkodę (w pełnej wysokości). Pacjent jako poszkodowany decyduje o tym, czy pociągnie do odpowiedzialności cywilnej obydwa podmioty, czy tylko jednego z nich.
Pacjent, może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie (np. podmiotu leczniczego i pielęgniarki ),
od kilku z nich lub od każdego z osobna.

Regres
•
•
•
•

Ten kto szkodę naprawił, może żądać od pozostałych zwrotu odpowiedniej części zależnie od okoliczności, a zwłaszcza od winy
danej osoby oraz od stopnia, w jakim przyczyniła się do powstania szkody.
Zasady dochodzenia regresu powinny być dokładnie określone w kontrakcie.
Każda ze stron kontraktu odpowiada za całą szkodę (w pełnej wysokości). Pacjent jako poszkodowany decyduje o tym, czy pociągnie do odpowiedzialności cywilnej obydwa podmioty, czy tylko jednego z nich.
Pacjent, może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie (np. podmiotu leczniczego i lekarza), od
kilku z nich lub od każdego z osobna.
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Regres -praktyczne rady
•

W praktyce z roszczeniem regresowym wobec pielęgniarki może (choć nie musi) wystąpić ubezpieczyciel podmiotu leczniczego.
• Kontrakt może ograniczać wysokość regresu zarówno co do rodzaju dochodzonych roszczeń jak i ich wysokości. Należy enumeratywnie wyliczyć okoliczności za które pielęgniarka odpowiada.
• W przypadku nie zawarcia w kontrakcie powyższych postanowień i przyjęciu ogólnej formuły: „W sprawach nieuregulowanych
niniejszą umową mają zastosowanie przepisy oraz postanowienia:
1) Kodeksu cywilnego,
2) Ustawy o działalności leczniczej
3) Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty”
Pielęgniarka/położna odpowiada w pełnej wysokości na powyższych zasadach.

Praktyczne rady
•
•

Polisa ubezpieczenia OC wykupiona przez pielęgniarkę/położną zatrudnioną na kontrakcie powinna być maksymalnie „kompatybilna” z postanowieniami kontraktu.
Wykupując polisę należy zwrócić uwagę na:
- jej wysokość,
- zakres ryzyk objętych odpowiedzialnością ubezpieczeniową ,
- wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej.

Konkluzje
Osoba zatrudniona na „na etacie”- pozwanym jest placówka medyczna (np. przychodnia). Placówce przysługuje jednak
roszczenie regresowe wobec pracownika- w przypadku winy nieumyślnej 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia, obliczanego na
podstawie zarobków pobieranych w danym zakładzie leczniczym w dniu wyrządzenia szkody (art. 120 k. p.). W przypadku gdy po stronie pracownika stwierdzono winę umyślną, pracodawca może dochodzić od niego naprawienia szkody w całości .
Osoba zatrudniona na tzw. kontrakcie odpowiedzialność solidarną z placówką medyczną. Skutek ! Pacjent pozywa placówkę
lub pracownika kontraktowego. Może pozwać również jednocześnie zarówno placówkę jak i pracownika kontraktowego. W przypadku
gdy placówka naprawiła szkodę w całości, może jej dochodzić od pracownika kontraktowego w pełnej wysokości.

Skarga pacjenta
PIERWSZE KROKI:
• Wnikliwa analiza treści skargi (empatyczne wysłuchanie w przypadku skargi ustnej).
• Dokładne studium procesu udzielonego świadczenia oraz dokumentacji medycznej.
• Ocena zachowania pielęgniarki (położnej) przez życzliwą (ale krytyczną) koleżankę.
• Wskazana konsultacja z prawnikiem przed udzieleniem pisemnych wyjaśnień
• Kontakt z ubezpieczycielem

Uprawnienia czy obowiązki ?

•
•
•
•
•
•

Nowe kompetencje w praktyce wykonywania zawodu nie będą uprawnieniami z których wybiórczo położne/pielęgniarki będą
mogły korzystać.
Po spełnieniu wymogów formalnych, staną się częścią obowiązków środowiska podnoszących prestiż i samodzielność zawodową obydwu grup zawodowych.
POSTULAT! TAKA SAMA PRACA = TAKA SAMA PŁACA (LEKARZ/ PIELĘGNIARKA)
Jak w przypadku każdego obowiązku jego niewypełnienie może stać się podstawą odpowiedzialności prawnej.
Niewątpliwie nowe uprawnienia znacząco rozszerzą zakres tej odpowiedzialności.
Skutki prawno- finansowe ewentualnych błędów są (będą) możliwe, ale rzadkie.
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OPINIE PRAWNE

Witam, w naszym Szpitalu istnieje zwyczaj akceptowany przez pielęgniarki oddziałowe wypisywania zleceń druków skierowań i wpisywanych zleceń do karty zleceń lekarskich przez pielęgniarki, podpisywanych jedynie przez
lekarza.
Proszę o opinię prawną w tym zakresie. Elżbieta
Warszawa, 28 listopada 2017r.

Opinia prawna
dotycząca kompetencji pielęgniarki odnośnie dokonywania wpisów zleceń lekarskich
w dokumentacji medycznej pacjenta
Art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016r.,
poz. 1251 ze zm.), dalej u.o.z.p.i.p., stanowi, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, między innymi na realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.
Konsekwencją tego przepisu jest art. 15 ust. 1 u.o.z.p.i.p., w myśl którego pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycznej. Jak wynika zatem wprost z przepisów u.o.z.p.i.p. pielęgniarka
wykonuje zlecenia lekarskie, które zostały zapisane w dokumentacji medycznej. Wyjątek od tej zasady dotyczy
jedynie zleceń wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego (art. 15 ust. 2 u.o.z.p.i.p.).
Art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2017r.,
poz. 125 ze zm.), dalej u.o.z.l.i.l.d. wskazuje, że lekarz ma obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji
medycznej pacjenta. Sposób prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej przez lekarza określają przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (art. 41 ust. 2 u.o.z.l.i.l.d.).
W wykonaniu przepisu art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1318 ze zm.) zostało wydane 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.
§ 4 ust. 2 rozporządzenia stanowi, że każdy wpis w dokumentacji medycznej opatruje się oznaczeniem
osoby dokonującej wpisu, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3. Natomiast stosownie do treści § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia, dokumentacja indywidualna pacjenta zawiera oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz
osoby kierującej na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie:
a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu - w przypadku lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera
i starszego felczera,
e) podpis.
Dodać należy również, że karta zleceń lekarskich stanowi część dokumentacji medycznej indywidualnej
pacjenta, a to oznacza, że stosuje się do niej między innymi § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.
Reasumując, obowiązkiem pielęgniarki jest realizacja zleceń lekarskich, które zostały zapisane w dokumentacji medycznej. Natomiast na lekarzu ciąży ustawowy obowiązek osobistego wpisywania zleceń w karcie
zleceń lekarskich, za prawidłowość których lekarz ponosi osobistą odpowiedzialność zawodową, cywilną i karną.
Pielęgniarką, która dokonuje wpisów w karcie zleceń lekarskich wykracza poza własne kompetencje, co może
skutkować jej odpowiedzialnością prawną (por. art. 58 ust. 1 u.o.z.l.i.l.d – kto bez uprawnień udziela świadczeń
zdrowotnych polegających na rozpoznawaniu chorób oraz ich leczeniu, podlega karze grzywny).
Radca prawny
(-) Iwona Choromańska
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży przypomina, iż zgodnie z Art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 11 lipca 2011 r o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz, 1038 z póź. zm) pielęgniarka/
pielęgniarz i położna/położny posiadający prawo wykonywania zawodu ma ustawowy obowiązek do regularnego
opłacania składek na samorząd zawodowy.
Niedokonanie powyższego obowiązku będzie skutkować wszczęciem procedury w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży zwraca się z uprzejmą prośbą do osób opłacających
składki członkowskie indywidualnie przelewem bankowym o wpisywanie w opisie przelewu imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania lub miejsca pracy
Uprzejmie informujemy, że dla osób pracujących w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej
wysokość składki członkowskiej za rok 2017r wynosi 33.03zł/gr.

								

Skarbnik
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Łomży

OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA ZMIAN
OBJĘTYCH REJESTREM
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łomży przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie
pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) i art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1251), każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego
zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych w terminie 14 dni od daty ich powstania.
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
• zmiany nazwiska,
• ukończenia kursów, specjalizacji
• ukończenia studiów wyższych,
• miejsca zamieszkania,
• rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
• zmiany miejsca pracy
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Kolejne kroki w SMK po zaakceptowaniu przez OIPiP
Szanowni Państwo,

Informujemy, że przed przystąpieniem do zakładania konta w SMK należy zaktualizować swoje dane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. Należy dostarczyć ksero zaświadczeń o ukończonych kursach osobiście, e-mailem lub przesłać listownie do OIPiP w Łomży.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr
174, poz. 1038 ze zm.) i art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1251), każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej
rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych w terminie 14 dni od daty ich powstania.
W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
zmiany nazwiska,
ukończenia kursów, specjalizacji
ukończenia studiów wyższych,
miejsca zamieszkania,
rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
zmiany miejsca pracy.
Po dokonaniu tej formalności można przystąpić do zakładania konta SMK.
Złożony wniosek można podpisać podpisem kwalifikowanym lub złożyć wniosek papierowy. W przypadku wniosku papierowego należy go wydrukować i dostarczyć do biura OIPiP w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27.
Aktywacja konta jest możliwa dopiero po dokonaniu tych formalności.

UWAGA !!!!
Należy pamiętać, że po zaakceptowaniu Państwa wniosku przez administratora
OIPiP należy wniosek zmodyfikować i przesłać do danego organizatora kształcenia.
Zapisywanie się na kursy/szkolenia
Po zalogowaniu się do systemu wchodzimy w kafelek “Dane o planowanych szkoleniach”

Następnie wybieramy rodzaj kształcenia a potem dziedzinę kształcenia poprzez przycisk wybierz.
Szczegółowe informację przesłania wniosku do organizatora kształcenia znajdą Państwo na stronie NIPiP
„Zmiany w kształceniu podyplomowym od 01.05.2017r” strona główna.
BIULETYN OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ŁOMŻY

Nr 59/2017

39

KOMUNIKATY

STRZYKAWKA

25 - lecie Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych
„Hospicjum” pw. Św. Ducha w Łomży
Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. Św. Ducha w Łomży zostało powołane i zarejestrowane w Sądzie Wojewódzkim w Łomży I Wydział Cywilny w księdze rejestrowej pod numerem 436 w dziale
A w 1992 r.
Założycielką Towarzystwa jest pielęgniarka Teresa Aniela Steckiewicz, która w tym czasie była Radną
Miasta Łomża i Halina Sokołowska pielęgniarka pełniąca funkcję Przewodniczącej Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Łomży.
Nazwa Towarzystwa pochodzi od nazwy Szpitala Św. Ducha, jest to pamięć historyczna miasta, ponieważ
mieszkańcy Łomży wiedzieli, że był w naszym mieście Szpital pod tym wezwaniem.
Na spotkaniu członków założycieli (około 50 osób) utworzono Statut Stowarzyszenia oraz wybrano
pierwszy Zarząd Stowarzyszenia, w skład którego weszli:
1. Teresa Aniela Steckiewicz - Prezes
2. Bohdan Maciej Szumski – Wiceprezes
3. Radosław Ambroziak – Wiceprezes
4. Halina Sokołowska – Sekretarz
5. Helena Remez – Skarbnik
Po zarejestrowaniu w Sądzie i otrzymaniu statusu organizacji pożytku publicznego Towarzystwo zaczęło poszukiwać pomieszczeń, które nadawałyby się na Hospicjum Stacjonarne, ażeby można było rozpocząć
działalność statutową. Naprzeciwko tym potrzebom wyszło Miasto, przychylając się do wniosku Towarzystwa
i przydzielając mu w użyczenie na czas nieokreślony wolno stojący, z oddzielnym wejściem, łącznik parterowy,
składający się z trzech pokoi, z których dwa przeznaczono na trzyłóżkowe sale chorych, a jeden na dyżurkę pielęgniarską; z jednej łazienki z brudownikiem i toalety. Korytarz stanowił świetlicę i kapliczkę razem. Podpiwniczenie
zostało zaadaptowane na kuchnię, magazyn bielizny, magazyn żywnościowy, jeden pokój biurowy i pokój lekarski. Wyposażenia stanowiły pożyczone ze Szpitala łóżka, szafki, butle tlenowe….
Takie były – niełatwe – początki tak potrzebnej i jedynej w naszym mieście instytucji, jaką jest Hospicjum
tworzonego wysiłkiem członków Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” pw. Św. Ducha
w Łomży oraz ludzi dobrej woli, bez których dzieło to nie powstałoby i nie funkcjonowało, mimo licznych trudności, do tej pory.
Jednak wsparcie potrzebne jest cały czas - choroby nowotworowe dotykają coraz większej ilości osób
i zbierają swe tragiczne żniwo - dlatego w imieniu Hospicjum oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Łomży zwracamy się do Państwa o wsparcie poprzez przekazanie 1% podatku. Wystarczy wpisać numer
KRS : 0000012037. Bardzo dziękujemy!

Pomoc dla Hospicjum – przekaż swój 1%
Łomżyńskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych
„Hospicjum”p.w. Świętego Ducha w Łomży
Konto: 							
PKO BP Białystok
70-1020 1332 0000 1402 0308 1205
KRS 0000012037
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„Święta Rodzina”
Jan Kasprowicz Józef Mehoffer
i Stanisław Wyspiański
Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;
Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić wam każe
Miłość – największa cnota.

„Choinka”
Julian Tuwim
Ziemio, ziemiątko,
Nocą nad łóżkiem
Świecisz i krążysz
Różowym jabłuszkiem.
Sny wyogromniały,
Ziemio, zieminko,
Wszechświat stał w pokoju
Świąteczną choinką.
Ziemio, ziemeczko,
Dróżki gwiaździste
Po gałązkach błyskały
Mlekiem wieczystem.
Trzaskały świeczki,
Świerkowe świerszcze,
Anioł zaniemówił
Najpiękniejszym wierszem.

„Przyjście Mesjasza”

„Baśń wigilijna”

Adam Asnyk

Czesław Miłosz

Lud czekający na swego Mesjasza
Nie zwróci oczu na dziecinę małą
I do biednego nie zajrzy poddasza;
Mniema, że zbawcę, którego czekało

Po życiu pełnym bezsensu i rozpaczy,
Zmieniony ręką boską w srebrnego anioła,
W noc, która gwiazdą betlejemską straszy,
Człowiek pewien przyfrunął tam, gdzie Dziecko woła.

Tyle pokoleń, ujrzy ziemia nasza
Od razu ziemską okrytego chwałą,
Jak na wojsk czele niewiernych rozprasza —
Mniema, że wszystko będzie przed nim drżało.

Rozpościerał szeroko skrzydła nad kołyską,
A dziecko bawił odblask na skrzydle odbity.
Śnieżystą górą dziecku skrzydło się wydało
I sto różowych na niej potoków igrało.

Że nawet głowy ugną się książęce,
Zdając mu władzę nad światem...
Więc jeśli usłyszy, że się narodził w stajence
I że mędrcowie dary mu przynieśli,
Pyta ze śmiechem: „Jak to? ten syn cieśli
Ma rządy świata ująć w swoje ręce?

Na dworze już wschodziła jutrzenka, bił młot.
I nasłuchiwał chciwie anioł, człowiek dawny,
Jak niosą się w powietrzu pierwsze głosy ziemi,
Żuraw skrzypi, łuczywo okienka rumieni.
Kosmate gończe dymiąc rwały się na smyczy,
Mroźna trąbka przez bory niosła się jak wiatr,
Aż zaskomliły gończe, spragnione zdobyczy,
Z brzękiem dzwonków puszysty goniąc zwierza ślad.
I wiedząc, że za chwilę śnieg znów się zakrwawi,
Rzekł anioł: Dziecko ziemię nie od krwi wybawi.
Jak promień, co przywraca czarnej fali płynność,
Tak ono zbrodni ludzkiej przywróci niewinność.
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1. Określ priorytety na Święta Bożego Narodzenia

Świat się nie zawali, jeśli nie wszystko będzie dopięte na ostatni guzik. Aby uniknąć niepotrzebnego
pośpiechu, przed świętami Bożego Narodzenia warto nakreślić sobie realny plan działania. Spośród rzeczy do
zrobienia wybierz tylko to, co naprawdę jest ważne. Zastanów się, jakich porządków świątecznych rzeczywiście
wymaga twoje mieszkanie. Często wystarczy umyć okna, wytrzeć kurz, wysprzątać łazienkę, ubrać choinkę, by
mieszkanie pachniało świeżością i wyglądało odświętnie. Jeżeli każdego roku piekłaś pasztet, makowiec i smażyłaś karpia dla całej rodziny, to w tym roku tak nie musi być.

2. Przygotuj plan na Gwiazdkę

Zrób spis dań, które chcesz przyrządzić i przyjrzyj się liście krytycznie. Przypomnij sobie, ile rzeczy zwykle
pozostaje na stole nietkniętych... Ogranicz się do tradycyjnych smakołyków, które wszyscy lubią. Jeśli w święta
Bożego Narodzenia masz gościć liczną rodzinę, niech każdy coś przygotuje. Nie odkładaj na ostatnią chwilę
przyrządzania wszystkich świątecznych potraw. Dobrym rozwiązaniem jest też zamrożenie surowego ciasta (np.
na pierogi). Uwaga! Wszystko, co się nie psuje, najlepiej kupić wcześniej, aby nie stać w kolejkach w ostatniej
chwili.

3. Podziel się pracą

Nie bierz wszystkiego na siebie, bo polegniesz pod nawałem zajęć. Najlepiej, by każdy robił to, co najbardziej lubi. Jeśli mąż woli odkurzać, niech zajmie się sprzątaniem, jeśli dobrze gotuje, niech włączy się do prac
kuchennych. Dzieci mogą odkurzyć książki, posprzątać na biurku, starsze – pomóc przy zakupach, niektórych
pracach kuchennych.

4. Nie szalej z zakupami przed świętami

Trudno oprzeć się zakupowemu szaleństwu. Stop! Zrób listę niezbędnych zakupów na święta Bożego
Narodzenia i w trakcie wędrówek po sklepach ściśle się jej trzymaj. Nie szukaj prezentów świątecznych do ostatniej chwili.

5. Nie bądź perfekcjonistką

Nie musisz mieć najczystszych okien w okolicy, najlepszego sernika i najsmaczniejszego świątecznego
karpia. Jeśli wiesz, że z czymś nie zdążysz albo coś cię przerasta, odpuść sobie. Wszelki przymus jest wrogiem
dobrego nastroju, a przecież święta Bożego Narodzenia mają być miłe.

6. Znajdź czas na przyjemności przed świętami Bożego Narodzenia

Poczytaj książkę, obejrzyj film, pójdź na basen. Albo poleż w aromatycznej kąpieli w wannie. Organizując
sobie czas, przestrzegaj kolejności z „listy priorytetów”, żeby gdy przyjdzie pora na odpoczynek, wyciszyć się,
a nie denerwować, że nie zdążyłaś ze wszystkim. Kobiety pogodne i zrelaksowane łatwiej sobie radzą i budują
ciepłe relacje z bliskimi i dalszym otoczeniem.

7. Unikaj sprzeczek

Święta Bożego Narodzenia to dobry czas na wybaczanie wzajemnych urazów. Ale musisz panować nad
emocjami. Kilka niepotrzebnie wypowiedzianych słów może zmienić sielankową atmosferę w karczemną awanturę.

8. Nie siedź za stołem przez całe Święta Bożego Narodzenia

Wolne dni można wykorzystać na rodzinne spacery, podziwianie bożonarodzeniowych szopek czy słuchanie (i wspólne śpiewanie) kolęd. Warto przygotować kilka atrakcji, które zintegrują rodzinę, np. grę w karty,
Monopol czy Scrabble. Młodsze dzieci można zaciekawić quizem lub zabawami ruchowymi. Dobrym pomysłem
są również kalambury czy wspólne układanie puzzli.

9. Zaplanuj wizyty

Rozważ, kogo koniecznie musisz odwiedzić w święta Bożego Narodzenia. Nie decyduj się na wizytę
u bardzo dalekiej kuzynki tylko dlatego, że wypada. Zorganizuj czas w taki sposób, aby zyskać choć jeden dzień
wyłącznie dla twojej najbliższej rodziny. Zaprosiłaś gości na święta, a nie chcesz tkwić kilku dni w kuchni? Skróć
listę biesiadników albo… zaproś bliskich tylko na kawę i ciasto.

10. Wyjedź w góry lub nad morze

Jeśli masz dość świąt Bożego Narodzenia w domu, namów rodzinę na wspólny wyjazd. Unikniesz sprzątania i gotowania przez całe święta. Jeśli połączysz krótkie święta z kilkoma dniami urlopu, odniesiesz wiele
dodatkowych korzyści: wzmocnisz odporność, zrelaksujesz się, dotlenisz i rozruszasz kości
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Barszcz czerwony
Składniki: włoszczyzna (marchew, seler, pietruszka, por, cebula),
liść laurowy i ziele angielskie, majeranek,
• 2 ząbki czosnku,
• 4 średnie buraki,
• 1 garść suszonych grzybów,
• 1 garść wędzonych śliwek,
• 3 łyżki soku z cytryny,
• sól i pieprz do smaku,
• 250 g uszek z grzybami

Sposób przygotowania:
Płuczemy grzyby i zalewamy je szklanką zimnej wody. Pozostawiamy grzyby na noc. Następnego dnia gotujemy je do miękkości. Umyte buraki gotujemy osobno w skórce około godziny. Następnie obieramy i ścieramy
na tarce. Włoszczyznę zalewamy 2 litrami zimnej wody i dodajemy ziele angielskie i liść laurowy. Gotujemy
intensywny wywar. Dodajemy starte buraki, doprawiamy solą i pieprzem, po czym zagotowujemy całość. Na
końcu dodajemy grzyby, śliwki i zgnieciony czosnek. Po zdjęciu z ognia, doprawiamy sokiem z cytryny i dodajemy majeranek. Przecedzamy barszcz. Podawać z ugotowanymi uszkami.

Pierogi z grzybami i kapustą
Składniki:
• 500 g mąki,
• szklanka gorącej wody,
• 1 płaska łyżeczka soli,
• 1 jajko

Na farsz:
•
•
•
•
•
•
•

500 g kiszonej kapusty,
pół szklanki dobrych suszonych grzybów,
150 g cebuli,
1 łyżka masła,
2 liście laurowe,
3 ziela angielskie,
sól, pieprz

Sposób przygotowania:
Grzyby zalewamy 300 ml gorącej wody i odstawiamy na noc. Odsączamy grzyby z połowy wody i dodajemy
do nich kapustę kiszoną. Dodajemy też ziele i liście laurowe. Całość dusimy pod przykryciem do miękkości.
Po czym liście laurowe i ziele angielskie usuwamy. Cebulę drobno siekamy i podsmażamy na maśle. Kapustę
i grzyby mieszamy z cebulą. Mieszankę miksujemy lub przekręcamy przez maszynkę. Mąkę mieszamy z solą,
wbijamy do niej jajko i mieszamy. Następnie stopniowo wlewamy gorącą wodę i wyrabiamy ciasto. Gotowe
wkładamy do woreczka, ważne by nie wyschło. Nie przykrywamy tylko ciasta, które aktualnie wałkujemy. Odstawiamy ciasto na pół godziny pod przykryciem. Po czym wałkujemy na placek o grubości 3 mm. Wykrajamy
kółeczka na które nakładamy po łyżce farszu i formujemy pierogi
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Bigos ze śliwkami
Składniki:
• kapusta biała ½ kg
• kapusta kiszona 1 kg
• cebula 3 szt
• grzyby 12 szt
• śliwki suszone 12 szt
• boczek wędzony 30 dkg
• kiełbasa podwawelska 30 dkg
• pieczeń wieprzowa 30 dkg

•
•
•
•
•
•
•

liść laurowy
majeranek Prymat
sól
ziele angielskie
przecier pomidorowy 1 łyżka
woda 2 szklanki
owoc jałowca kilka szt.

Sposób przygotowania:
Kapustę białą zszatkować i sparzyć gorącą wodą. Kapustę kiszoną opłukać, obie kapusty odcisnąć i wrzucić do garnka, zalać 2 szklanki wody,
poddusić. Grzyby i śliwki – w oddzielnych naczyniach namoczyć kilka
godzin wcześniej lub nawet dzień wcześniej. Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na maśle. Pieczeń i boczek pokroić na kawałki i podsmażyć. Potem
grzyby razem z wodą wrzucić do kapusty, śliwki odsączone, mięso i cebulę, dodać przyprawy i dusić do miękkości.
W miarę ;potrzeby dolać wody. Najlepiej gdy bigos kilak dni podgrzewamy i najlepszy jest na drugi trzeci dzień

Karp w galarecie
Składniki:
• 1 karp królewski
• włoszczyzna:2 marchewki, kawałek selera,
1 pietruszka
• liście laurowe
• ziele angielskie
• kolorowy pieprz ziarnisty
• 1 łyżeczka soli
• 1 kostka warzywna
• 4 łyżeczki żelatyny
• do dekoracji: plastry limonki,
część zielona pora, natka pietruszki

Sposób przygotowania:
Oskrobanego, wypatroszonego karpia pokroić wzdłuż na pół, a następnie pokroić w 2,5 cm kawałki. Przygotować wywar z włoszczyzny, przypraw, kostki warzywnej, głowy karpia, ogona i płetw. Następnie umyte kawałki
dodać do wywaru, tak aby były zanurzone w całości. Gotować je 20 minut na bardzo wolnym ogniu, aby ryba
się nie rozgotowała. Ugotowane kawałki wyciągnąć ostrożnie łyżką cedzakową i ułożyć na kwadratowym półmisku. Dekoracje można zrobić z plasterków limonki, plasterków marchewki, pociętych listków pora i natką
pietruszki. Wywar odcedzić przez gęste sitko, dodać do jeszcze gorącego wywaru 4 łyżeczki żelatyny, dokładnie
wymieszać za pomocą trzepaczki aż żelatyna się rozpuści i zalać wywarem rybę. Gdy płyn przestygnie wstawić
do lodówki do stężenia.
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Makowiec drożdżowy z żurawiną
Dodatkowo:
Składniki na Ciasto:
• 50 dag gotowej masy
• 2 szklanki mąki
• 1/3 szklanki mleka • makowej z bakaliami
• 10 dag suszonej żurawiny
• 10 dag masła
• 1/2 tabliczki białej czekolady
• 1 jajko
• 2 łyżki cukru
• 2 dag świeżych drożdży
• 250 g uszek z grzybami

Sposób przygotowania:
Do mąki dodać aktywne drożdże, jajko i masło.
Mleko podgrzać. Masło roztopić, wystudzić. Drożdże rozetrzeć z
łyżką cukru, zalać ciepłym mlekiem, dodać 2 łyżki mąki i wymieszać.
Rozczyn odstawić do wyrośnięcia. Mąkę przesiać, dodać roztrzepane
jajko, resztę cukru, masło i aktywne drożdże.
Zagnieść i wyrobić gładkie i elastyczne ciasto
Zagnieść i wyrobić gładkie i elastyczne ciasto. Włożyć do miski,
przykryć ścierką i odstawić w ciepłe miejsce na ok. 1 godzinę aż
podwoi swoją objętość.

Cisto rozwałkować, posmarować masą makową.
Ciasto cienko rozwałkować w formie prostokąta, posmarować masą
makową i posypać żurawiną.

Zwinąć w rulon, piec przez ok. 45 minut w 180°C
Zwinąć w rulon, włożyć do podłużnej formy wyłożonej papierem do
pieczenia i odstawić na 15 minut do wyrośnięcia.
Piec w piekarniku nagrzanym do 180°C przez ok. 45 minut.
Ostudzić, wierzch polać roztopioną białą czekoladą.
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Skalne Miasto
Do Adršpach pojechałem po raz czwarty, Skalne Miasto zawsze wydawało mi się, jakby było z innej
bajki. Pamiętam tę „tęsknotę za nieznanym”, gdy patrzyłam na przepiękne zdjęcia. Niedawno, w pażdzierniku
będąc w Kudowie udało mi się tam zajrzeć. Było coś koło godziny 11-18, więc wszystkie dzikie tłumy turystów
już się przewaliły :-) To było naprawdę fajne.

Informacje praktyczne:

Skalne Miasto otwarte jest cały rok – obowiązują jednak inne stawki w sezonie letnim i zimowym.

Cennik
Wejście do Skalnego Miasta:
dorośli
dzieci od 6 lat (poniżej 6. roku życia: za Darmo!)
studenci, niepełnosprawni, emeryci
pies (tak! :D)
bilet rodzinny (2+2)
Toaleta płatna: 10Kč

lato
70 Kč
35 Kč
35 Kč
10 Kč
170 Kč

zima
40 Kč
20 Kč
20 Kč
10 Kč
100 Kć

Wszystkie aktualne informacje możemy znaleźć na stronach: www.skaly-adrspach.cz oraz www.adrspach.cz
Życie nad jeziorkiem
Na początku wita nas jeziorko. Tutaj jeszcze było trochę ludzi. Widok niesamowity jak z bajki…
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Idźmy dalej… Możemy wybrać dwie trasy: łatwiejszą, z której skorzystają rodziny z małymi dziećmi
(płaski teren, mało schodków) i okrężna, dłuższa z wieloma stopniami do pokonania. Wybrałem okrężną drogę
jak wychodziłem z rezerwatu było praktycznie szarawo

Może dla niektórych to takie trochę nudy. Bo tak naprawdę to widoki są do siebie podobne: skały,
barwy jesieni we wszystkich kolorach , skały. Ale było bardzo przyjemnie i odprężająco. Szedłem z mini ulotką,
którą dostałam przy kasie. Na niej wypisane były wszystkie atrakcje, jakie mnie czekają. Bardzo rozśmieszyły
mnie nazwy poszczególnych skał. Ktoś musiał mieć naprawdę poczucie humoru , żeby tak ponazywać skały:
dzban, słoniowy rynek, ząb, starosta, gromowy kamień,Kochankowie….po Czesku brzmi to jeszcze lepiej….

Była też Mysia Dziura. Wąska, głęboka szczelina skalna, naprawdę nie wiem czy WSZYSCY się nią
przecisną :D

Skały, skałki, skałeczki.

Standardowym widokiem byli horolezci (rozumiecie: horolezec to z czeskiego: wspinacz, alpinista.
Hora to góra, a lezení – wspinaczka, chociaż lezec bardziej kojarzy mi się z łażeniem czy czeski nie jest genialny?
:-))

Możemy też zaobserwować działania samych turystów: podpierają oni małymi patyczkami skałę.
Słodkie.
Byliście w Skalnym Mieście? Jest to dość znane miejsce i naprawdę super chodzi się wśród skałek i roślinności. Jeśli jeszcze Was tam nie było, serdecznie zachęcam!! Rezerwat otwarty niby cały rok, ale jesienią bez
tłumów turystów w spokoju i ciszy na pewno jest najpiękniej.
Polecem i zapraszam z pozdrowieniami Paweł.
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PODZIĘKOWANIA / GRATULACJE

Podziękowania dla Pielęgniarek i Położnych Emerytek
Pełne radości jest życie emeryta
– każdego dnia może się wydarzyć
mały cud. Życzymy małych spraw,
które spowodują Waszą radość,
pięknych piosenek
usłyszanych w radiu, nieznajomego,
który poda Ci rękę,
poczucia się kimś specjalnym
i wyjątkowym. Bo tacy właśnie jesteście.

Wszystkim Koleżankom Pielęgniarkom i Położnym, które w bieżącym roku odeszły na zasłużoną emeryturę serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w wykonywanie swojej ciężkiej, lecz jakże
potrzebnej pracy, serdeczny uśmiech i życzliwość dla Pacjentów
oraz współpracowników.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Pani Elżbiecie Smaługa

Pielęgniarce nadzorującej z GOZ Radziłów
W związku z przejściem na emeryturę gorące podziękowania za pełną zaangażowania, długoletnią pracę, za życzliwość dla
innych, za uśmiech jakim obdarowywałaś wszystkich dookoła.
Przygotowałaś do pracy dwa pokolenia pielęgniarek czuwając nad ich rozwojem zawodowym, zawsze ciepła, chętna do pomocy
i udzielania wsparcia.
Dziękujemy Ci bardzo i życzymy dużo zdrowia, słońca i uśmiechu. Realizuj swoje marzenia.
Koleżanki wraz z Dyrekcją Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie.

Pani Irenie Kossakowskiej

Serdeczne podziękowania za długoletnią pracę na oddziale Położniczo-Ginekologicznym Szpitala Ogólnego w Grajewie
na stanowisku położnej w związku z odejściem na emeryturę za zaangażowanie, poświęcenie i oddanie pacjentkom, za życzliwość,
wyrozumiałość, empatię wraz z życzeniami pomyślności w nowym okresie życia.
Szczególne wyrazy podziękowania składamy za wieloletnią pracę na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych.
Pani Irenko dziękujemy za zaangażowanie, wkład pracy i wzorowe wypełnianie powierzonych obowiązków

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że pięć naszych Koleżanek Pielęgniarek i Położnych z terenu Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Łomży zajęło wysokie miejsca w plebiscycie Hipokrates 2017, organizowanym pod honorowym patronatem
Wojewody Podlaskiego Bohdana Paszkowskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego, Okręgowej
Izby Lekarskiej Białymstoku, Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów, Białostockiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych i
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
I tak: Pani Teresa Trzcinka, NZOZ OMNI – MED ZOFIA STOJAK zajęła 6. miejsce w województwie podlaskim, Pani
Marzena Sierzputowska , Szpital Powiatowy w Zambrowie 8. miejsce, Pani Danuta Rydzewska, Szkoła Rodzenia w Grajewie zajęła 9.
miejsce, Pani Barbara Truszkowska, Ośrodek Zdrowia w Stawiskach 13. miejsce oraz Pani Mariola Stypułkowska, Szpital Ogólny w
Wysokiem Mazowieckiem 14. miejsce.

Gratulujemy i dziękujemy, że godnie reprezentujecie nasze piękne zawody!
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Jak trudno na zawsze żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z nami .
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy ,że 5 września 2017r. odeszła od nas w wieku 61 lat

Anna Karwacka

pielęgniarka instrumentariuszka Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego
w Łomży gdzie pracowała przez 28 lat.
Aniu żegnają Cię
Pracownicy Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Życie przemija, jednak pamięć o Kochanej Osobie pozostaje w naszych sercach na zawsze….
Naszemu Koledze

Mariuszowi Woźniakowi
Wyrazy głębokiego żalu i współczucia z powodu śmierci

Taty

składają pracownicy Pionu Psychiatrii
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
„Śmierć boli nie tych, którzy odchodzą, lecz tych, co wśród żywych pozostają…”
Mariuszowi Woźniakowi
Pielęgniarzowi Oddziału Psychiatrycznego
Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Najszczersze wyrazy współczucia i żalu
W trudnych chwilach po śmierci

Taty
składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
w Łomży
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Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Ani Piotrowskiej
z powodu śmierci

Męża Henryka

składają pracownicy Oddziału Kardiologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Droga Aniu, wobec ciosu, jaki spadł na Twoją Rodzinę niełatwo znaleźć słowa otuchy….
Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić.
Prosimy przyjmij od nas wyrazy najszczerszego współczucia.

Koleżance Ani Piotrowskiej

kondolencje oraz szczere wyrazy współczucia i otuchy
w trudnych chwilach po śmierci

Męża

składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Łomży

Łącząc się w żałobie i smutku po śmierci

Męża
najszczersze wyrazy współczucia, wsparcia i otuchy

naszej Koleżance Ani Piotrowskiej
oraz Dzieciom
Justynie, Przemkowi, Alicji i Lidii
składa Zarząd Zakładowej Organizacji Związkowej
Ogólnopolskiego Związku Pielęgniarek i Położnych
przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży
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