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Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy!
Każdy z Nas w swoim życiu zarówno tym osobistym

jak i zawodowym poszukuje poczucia spełnienia

przedstawiciela OrPiP do komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej dla: 2 kursów kwalifikacyjnych
i 8 kursów specjalistycznych odbywający się u 3 organizatorów kształcenia podyplomowego w Łodzi i Radomsku.

►► Wytypowano

z prac okręgowej rady

ale przede wszystkim stabilizacji, które łącznie mo-

żemy potraktować jako synonim bezpieczeństwa.

Jednak stan bezpieczeństwa nie może być tylko

XXXIV posiedzenie Prezydium ORPiP
(22 października 2014 r.)

kwestią subiektywnej oceny uczuć człowieka. Nie

może być również materią przypadku. Musi natomiast być przedmiotem

XXXII posiedzenie ORPiP
(14 listopada 2014 r.)

głębokiej analizy. Bezpieczeństwo jest faktem, którego zasady dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej ustawodawca określa
w przepisach prawa.

Niestety, w bieżącym roku obserwujemy brak stabilizacji i bezpie-

czeństwa. Sytuacja taka jest efektem nieskutecznego dialogu z władzami państwa. Przykładem chociażby jest apel samorządów zawodów

medycznych do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałka Sejmu o pilną

debatę w sprawach narastających zagrożeń dla bezpieczeństwa leczenia

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
i dokonano wpisu do rejestru pielęgniarek OIPiP w Łodzi
– 4 pielęgniarek.
►► Stwierdzono

prawo wykonywania zawodu położnej i dokonano wpisu do rejestru położnych OIPiP w Łodzi – 1 położnej.

pacjentów w Polsce. Przypomnijmy, że przywołany apel podyktowany

►► Wpisano

kolejkami w placówkach medycznych. Niestety, wprowadzenie kolejko-

►► Wykreślono pielęgniarki z rejestru pielęgniarek OIPiP w Ło-

był niezadowoleniem społecznym powodowanym wydłużającymi się

wego „pakietu” zmian w funkcjonowaniu ochrony zdrowia po raz kolejny
rozchwiało system i nie przyniosło oczekiwanej poprawy sytuacji.

Również w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektó-

rych innych ustawach zostały wprowadzone zmiany, które nie odzwier-

ciedlają postulatów zgłaszanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek
i położnych jako uwag do projektu. Na etapie prac legislacyjnych zostały

z niewiadomych przyczyn pominięte bez uzasadnienia. Naczelna Rada

Pielęgniarek i Położnych wystosowała pismo do Pana Bronisława Komorowskiego – Prezydenta RP – z prośbą o zawetowanie ustawy w tej for-

pielęgniarki do rejestru pielęgniarek OIPiP w Łodzi – 5 pielęgniarek.
dzi – 1 pielęgniarkę.

►► Wydano nowy dokument zaświadczenia prawa wykonywa-

nia zawodu pielęgniarza – 1 pielęgniarzowi.

►► Rozpatrzono

wniosek w sprawie przerwy wykonywania
zawodu pielęgniarki – 1 pielęgniarce wyrażono zgodę na odbycie przeszkolenia w ramach umowy o pracę przez okres
6 miesięcy, zgodnie z obowiązującymi zasadami odbywania przeszkolenia.

Przypomnę, iż samorządy zawodowe obok samorządów terytorialnych

wpisu do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą pielęgniarek i położnych OIPiP w Łodzi
– 1 praktykę pielęgniarza.

go państwa. Powyższe gwarantuje art. 17 Konstytucji Rzeczypospolitej,

►► Przyznano dofinansowanie udziału w kształceniu podyplo-

mie. Pan Prezydent nie skorzystał z prawa veta i ustawa weszła w życie.

są fundamentem demokratycznego i konstytucyjnego porządku nasze-

►► Dokonano

►► Stwierdzono

prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
i dokonano wpisu do rejestru pielęgniarek OiPiP w Łodzi
– 8 pielęgniarek.
►► Stwierdzono prawo wykonywania zawodu położnej i doko-

nano wpisu do rejestru położnych OiPiP w Łodzi – 6 położnych.

pielęgniarki do rejestru pielęgniarek OiPiP w Łodzi – 2 pielęgniarki.

►► Wpisano

►► Wykreślono pielęgniarki z rejestru pielęgniarek OiPiP w Ło-

dzi – 2 pielęgniarki.
►► Wykreślono położną z rejestru położnych OiPiP w Łodzi
– 1 położną.
►► Wydano nowy dokument zaświadczenia prawa wykonywa-

nia zawodu pielęgniarek – 3 pielęgniarkom.
►► Skierowano

na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarek – 2 pielęgniarki, zgodnie z Uchwałą Nr 1283/VI ORPiP z dnia 14.10.2014 r. w sprawie przyjęcia
programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz
zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat
w okresie ostatnich 6 lat.

oraz miejscem spotkań pielęgniarek i położnych pomoże w budowie

►► Dokonano wpisu do rejestru podmiotów wykonujących
mowym pielęgniarek i położnych w: szkoleniu specjalizacyjnym
działalność leczniczą pielęgniarek i położnych OiPiP w Łodzi
– 11 osobom. Odmówiono 14 osobom przyznania dofinanso– 8 praktyk pielęgniarek wykonywanych w przedsiębiorstwach
wania, ze względów regulaminowych: udziału w 2 kursach
lub miejscu wezwania.
kwalifikacyjnych ukończonych w innym podmiocie – niniejsze
kursy są organizowane i finansowane z budżetu OIPiP w Łodzi ►► Dokonano wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących
w 2014 roku – zgodnie z przyjętym i opublikowanym planem działalność leczniczą pielęgniarek i położnych OiPiP w Łodzi
– 2 praktyki pielęgniarek.
kursów i szkoleń na rok 2014.
►► Dokonano zmiany we wpisach w rejestrze organizatorów
►► Odmówiono 1 osobie przyznania zapomogi ze względów
regulaminowych – opisane zdarzenie nie spełniło wymogu kształcenia OiPiP w Łodzi – 2 wpisów zgłoszonych przez 2 orregulaminu – zdarzenia losowego wymagającego dodatkowych ganizatorów kształcenia podyplomowego.

nistrowanie oraz organizację szkoleń pielęgniarek i położnych tak, aby

nakładów finansowych przekraczającego możliwości wnioskodawcy.

w którym zapisano zasady tworzenia samorządów zawodowych repre-

zentujących osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach
interesu publicznego i dla jego ochrony.

My jednak jako korporacja zawodowa na obszarze działania naszego

samorządu w świetle obecnej sytuacji wzięliśmy sprawy w swoje ręce. Na
gruncie lokalnym, po negocjacjach z władzami naszego miasta zgodnie

z Uchwałą nr 6 XXIX Okręgowego Zjazdu, pozyskaliśmy placówkę na
nową siedzibę Izby. Obszerna baza dydaktyczna z zapleczem biurowym

nowej integralnej siły naszych zawodów. Nowe warunki ułatwiają admi-

wysokie kwalifikacje zawodowe stały się najcenniejszym kapitałem naszej

grupy zawodowej. Dobrze wykształceni, zmotywowani potrzebą wspól-

►► Zatwierdzono:

nej więzi nasi członkowie będą zatem bardziej bezpieczni, będą mogli

• koszty zakupu do zbiorów Biblioteki OIPiP w Łodzi 10 tytułów książek w liczbie 31 egzemplarzy;

występować w obronie dobra całej grupy zawodowej na płaszczyźnie

koszty konserwacji systemu alarmowego w siedzibie OIPiP
w Łodzi;

Szanowni Państwo, wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Na-

• honoraria dla 2 autorów artykułów opublikowanych w Biuletynie OIPiP nr 10/2014;

czas przyniesie Drogim Koleżankom i Kolegom wiele szczęścia, wiary

kadrę dydaktyczną dla 6 kursów specjalistycznych organizowanych i finansowanych z budżetu OIPiP w Łodzi w zakładach i w OIPiP;

negocjować korzystniejsze warunki zatrudnienia oraz będą skutecznie
lokalnej i krajowej.

rodzenia, które stoją u progu Nowego Roku. Niech zatem nadchodzący

oraz nadziei a pomyślność, bezpieczeństwo i optymizm nie opuszcza

Was przez każdy dzień Nowego 2015 Roku.
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►► Stwierdzono

Agnieszka Kałużna

www.oipp.lodz.pl

Przewodnicząca ORPiP w Łodzi

•

•

3

►► Zatwierdzono plan kontroli organizatorów kształcenia wpi-

sanych do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych w Łodzi: 4 form kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych realizowanego przez
2 organizatorów.
►► Przyznano

dofinansowanie udziału w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych w: szkoleniach specjalizacyjnych – 61 osobom, kursie dokształcającym – 1 osobie,
konferencji – 4 osobom. Utrzymano 9 decyzji odmownych
w mocy ze względu na to, iż wskazane kursy są organizowane
i finansowane z budżetu OiPiP w Łodzi w 2014 roku – zgodnie z przyjętym i opublikowanym planem kursów i szkoleń
na rok 2014.

www.oipp.lodz.pl
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►► Zatwierdzono:

plan szkoleń i kursów organizowanych i finansowanych
z budżetu OiPiP w Łodzi w 2015 roku – plan zamieszczony
na stronie internetowej OiPiP w Łodzi w zakładce szkolenia,
biurze OiPiP oraz publikowany w niniejszym numerze Biuletynu na s. 6.
•

Uwaga! Przypominamy, iż udział w szkoleniach i kursach ujętych w niniejszym planie a organizowanych przez
inne podmioty, nie podlega dofinansowaniu przez OIPiP
w Łodzi – §  ust. 3 Uchwały Nr 862/VI ORPiP z dnia
08.10.2013 r. w sprawie zasad dofinansowania udziału
członków samorządu w różnych formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego (ze zm.)
• prenumeratę w roku 2015 r. czasopisma „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” dla zakładów/rejonów wyborczych oraz
organów OiPiP w Łodzi;

dofinansowanie działalności Koła Emerytowanych Pielęgniarek i Położnych OiPiP w 2015 roku w wysokości 10 000 zł;
•

• zmianę godzin pracy biura OiPiP – w dniu 24 i 31 grudnia
2014 r. biuro OiPiP będzie czynne w godzinach 8.00– 12.00;
• zmianę w składzie osobowym Komisji Opieki Paliatywno
Hospicyjnej OiPiP w Łodzi – wpisano do składu komisji 1 osobę,
zgodnie z wnioskiem Przewodniczącej komisji;

powołanie Komitetu Obrony Pielęgniarek i Położnych
w województwie łódzkim, celem obrony praw i poprawy sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych;

wanych i finansowanych z budżetu OiPiP w Łodzi w zakładach oraz w OiPiP;
• składy osobowe komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla 2 kursów kwalifikacyjnych i 1 kursu specjalistycznego
realizowanego w Wieluniu;

Nr 12/2014

Kalendarium pracy ORPiP w Łodzi w okresie od 21.05 do 12.11.2014 r.
Lp.

Joanna Gąsiorowska

2.

Spotkanie Łódzkiego Porozumienia Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego w celu kolejnych
ustaleń dotyczących deregulacji zawodów zaufania
publicznego i uzgodnień w przedmiotowej sprawie

27.06.2014 r.

Izba Adwokacka
ul. Piotrkowska 63, Łódź

Agnieszka Kałużna
Maria Kowalczyk

3.

Posiedzenie Prezydium NRPiP

17.07.2014 r.

CKA „MRÓWKA”
ul. Przekorna 33, Warszawa

Agnieszka Kałużna

4

Spotkanie z Kwestorem Instytutu „CZMP”

10.09.2014 r.

Instytut „CZMP”
ul. Rzgowska 281/289, Łódź

Agnieszka Kałużna
Adw. Maciej Jabłoński

5.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby OIPiP w Łodzi

11.09.2014 r.

OIPiP w Łodzi
ul. Emilii Plater 34

członkowie ORPiP
oraz samorządu OIPiP

6.

Konferencja Szkoleniowo-Naukowa organizowana
przez Zarząd Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych
Onkologicznych Ziemi Łódzkiej pt. „Opieka nad
pacjentem w wieku podeszłym w onkologii
i hematologii”

11.09.2014 r.

Hotel Grzegorzewski
w Tuszynie

Anna Skura-Madziała

►► Wytypowano

przedstawicieli ORPiP do 4 rad społecznych
szpitali klinicznych w Łodzi.

7.

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015 Wyższej
Szkoły Biznesu i Nauki o Zdrowiu w Łodzi

26.09.2014 r.

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauki
o Zdrowiu w Łodzi
ul. Milionowa 21

Maria Cianciara

►► Wytypowano przedstawicieli ORPiP do 3 komisji kwalifika-

8.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki
Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podwyżek
wynagrodzeń dla pracowników MOPS

01.10.2014 r.

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104

Maria Kowalczyk

9.

Uroczyste Otwarcie Centrum Kliniczno-Dydaktycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

10.10.2014 r.

CKD Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi
ul. Czechosłowacka 8/10

Lucyna Okulska

10.

Uroczystość Inauguracji Centralnej Roku
Akademickiego 2014/2015 Uczelni Medycznych

10.10.2014 r.

Uniwersytet Medyczny
w Łodzi, ul. Pomorska 251

Lucyna Okulska

11.

Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki
Społecznej Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie podwyżek
wynagrodzeń dla pracowników DPS

15.10.2014 r.

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104

Agnieszka Kałużna
Maria Kowalczyk
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Spotkanie z Dyrektorem Instytutu „CZMP”

15.10.2014 r.

Instytut „CZMP”
ul. Rzgowska 281/289, Łódź

Agnieszka Kałużna
Adw. Maciej Jabłoński

13.

Posiedzenie Prezydium NRPiP

16.10.2014 r.

OIPiP w Częstochowie

Agnieszka Kałużna

14.

Spotkanie Łódzkiego Porozumienia Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego w celu kolejnych
ustaleń dotyczących deregulacji zawodów zaufania
publicznego i uzgodnień w przedmiotowej sprawie

28.10.2014 r.

Izba Adwokacka
ul. Piotrkowska 63, Łódź

Agnieszka Kałużna
Maria Kowalczyk

• koszty: wymiany 6 okien w budynku OiPiP, odnowienia
podpisów elektronicznych dla działu księgowości;
• przeprowadzenie i pokrycie kosztów rocznego badania
finansowego OiPiP w Łodzi za rok 2014 przez biegłego rewidenta – zgodnie z § 18 ust. 4 załącznika nr 2 Regulaminu
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Łodzi – Uchwały Nr 6 XXVIII Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi (ze zm.).

cyjnych, 4 komisji egzaminacyjnych dla kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych odbywających się u 2 organizatorów
kształcenia podyplomowego w Łodzi.
►► Powołano przedstawiciela ORPiP do składu osobowego ko-

misji konkursowych na stanowisko kierownicze w 1 podmiocie
leczniczym – zastępcę dyrektora ds. opieki zdrowotnej.

oprac. mgr Maria Kowalczyk
sekretarz ORPiP

kadrę dydaktyczną dla 3 szkoleń specjalizacyjnych, 4 kursów kwalifikacyjnych i 2 kursów specjalistycznych organizo-
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Zjazd Pielęgniarek
i Położnych w
Łodzi

9.00

–

27.02.15
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06.03.15

–

15

–

_

–

17

–

_

–

_

–

16

–

Grudzień

Godz.

Listopad

Nazwa organu,
komisji

Styczeń

Planowany harmonogram posiedzeń i spotkań na 2015 r.

_

Imię i Nazwisko Członka
ORPiP

WSS im. dr Wł. Biegańskiego w
Łodzi, ul. Kniaziewicza 1/5

•

18

Miejsce

21.05.2014 r.

rozłożenie na raty powstałych zaległości w płaceniu składek
członkowskich na rzecz samorządu pielęgniarek i położnych
na konto OiPiP w Łodzi – 1 pielęgniarce;

_

Data

Uroczyste zakończenie realizacji projektu – Centrum
Diagnozowania i Leczenia Chorób Zakaźnych w WSS
im. dr Wł. Biegańskiego

•

13.00

Temat

1.

zgodę na udział 5 pielęgniarek w 3 kursach specjalistycznych i 2 kursach kwalifikacyjnych organizowanych i finansowanych z budżetu OiPiP w Łodzi, pod warunkiem wolnych
miejsc w poszczególnych edycjach kursów;
•

•

Kadra Kierownicza
(3 środy , co 2
m-ce)
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15.

Konferencja pt. „Tajemnica zawodowa powierzona
przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego”

05.11.2014 r.

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kopcińskiego 8/12

Maria Kowalczyk,
Agnieszka Kałużna
Elżbieta Mamińska
Elżbieta Sobkowicz
Małgorzata Bierzanowska
Anna Krystek
Dorota Młynek
Agnieszka Nowak
Urszula Orzechowska
Mirosława Olejniczak
Elżbieta Krokocka

16.

Spotkanie Łódzkiego Porozumienia Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego w celu kolejnych
ustaleń dotyczących deregulacji zawodów zaufania
publicznego i uzgodnień w przedmiotowej sprawie

06.11.2014 r.

Izba Adwokacka
ul. Piotrkowska 63, Łódź

Agnieszka Kałużna
Maria Kowalczyk

17.

Obchody święta 11 listopada – wykład prof. dr hab.
Joanny Daszyńskiej pt. „Dlaczego powinniśmy pamiętać
o Operacji Łódzkiej”?

10.11.2014 r.

Izba Adwokacka
ul. Piotrkowska 63, Łódź

Mirosława Olejniczak

18.

Spotkanie Łódzkiego Porozumienia Samorządów
Zawodów Zaufania Publicznego w celu kolejnych
ustaleń dotyczących deregulacji zawodów zaufania
publicznego i uzgodnień w przedmiotowej sprawie

12.11.2014 r.

Izba Adwokacka
ul. Piotrkowska 63, Łódź

Agnieszka Kałużna
Maria Kowalczyk

_
27–
28.10.15
(wt.–śr.)

oprac. A. Kałużna
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trzy edycje w Łodzi,
dwadzieścia cztery edycje w zakładach:
1) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul. Jana
Pawła II 68 – dwie edycje (z 2014 r.),
2) Instytut CZMP w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 – dwie
edycje (z 2014 r.).
3) SPZOZ w Łodzi, ul. Północna 42 – jedna edycja (z 2014 r.),
4) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 – dwie edycje
(z 2014 r.),
5) SSW im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
ul. Rakowska 15 – jedna edycja (z 2014 r.),
6) CLCHP i R w Łodzi, ul. Okólna 181 – jedna edycja
(z 2014 r.),
7) CLCHPi R w Tuszynie, ul. Szpitalna 5 – jedna edycja
(z 2014 r.),
8) SPZOZ USK Nr 1 im. Barlickiego UM w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22 – jedna edycja (z 2014 r.),
9) III Szpital Miejski im. K. Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14 – cztery edycje, w tym dwie edycje (z 2014 r.)
10) WSZ w Skierniewicach, ul. Rybickiego 1 – jedna edycja
(z 2014 r.),
11) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul. Jana
Pawła II 68 – jedna edycja,
12) WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – dwie edycje,
13) CLCHPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – jedna edycja,
14) CLCHPiR w Tuszynie, ul. Szpitalna 5 – jedna edycja,
15) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul.
Rakowska 15 – jedna edycja,
16) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – jedna edycja,
17) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – dwie edycje,
18) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36
– jedna edycja.
9. Terapia bólu przewlekłego u dorosłych (Nr 06/07),
program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja.
10. Przygotowywanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych, dla pielęgniarek i położnych,
jedna edycja.
11. Leczenie ran (Nr 12/07), program dla położnych, jedna edycja.
12. Szczepienia ochronne u noworodków (Nr 04/08), program dla położnych, jedna edycja.
13. Wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej
oraz wykonanie dojścia doszpikowego (Nr 05/08), program dla pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, siedem edycji, w tym:
• trzy edycje w Łodzi,
• cztery edycje w zakładach:
1) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – dwie edycje
(z 2014 r.),
2) SW im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123
– dwie edycje (z 2014 r.),
14. Profilaktyka chorób piersi (Nr 07/07), program dla
pielęgniarek, jedna edycja.
•

Plan szkoleń i kursów organizowanych przez OIPiP w Łodzi
rozpoczynających się w roku 2015 (stan na dzień 14.11.2014 r.)

Plan szkoleń specjalizacyjnych na rok 2015 podany zostanie w kolejnym wydaniu biuletynu oraz po 15 grudnia 2014 r. na stronie internetowej OIPiP w Łodzi.
I. Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:
1. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla pielęgniarek,
dwie edycje.
2. Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,
program dla pielęgniarek, jedna edycja.
3. Pielęgniarstwa opieki długoterminowej, program dla
pielęgniarek, jedna edycja.
4. Pielęgniarstwa operacyjnego, program dla pielęgniarek
i położnych, jedna edycja.
5. Pielęgniarstwa opieki paliatywnej, program dla pielęgniarek, jedna edycja.
6. Pielęgniarstwa nefrologicznego z dializoterapią, program
dla pielęgniarek, jedna edycja.
7. Pielęgniarstwa psychiatrycznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.
8. Pielęgniarstwa onkologicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.
9. Organizacja i zarządzanie, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja.
10. Pielęgniarstwa rodzinnego, program dla położnych,
jedna edycja.
11. Pielęgniarstwa epidemiologicznego, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja.
12. Pielęgniarstwa kardiologicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.
13. Pielęgniarstwa chirurgicznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.
14. Pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących, program dla pielęgniarek, jedna edycja.
15. Pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania,
program dla pielęgniarek, jedna edycja.
16. Pielęgniarstwa neonatologicznego, program dla pielęgniarek i położnych, jedna edycja.
II. Kursy specjalistyczne w zakresie:
1. Szczepienia ochronne (Nr 03/08), program dla pielęgniarek, dziewięć edycji, w tym:
• trzy edycje w OIP iP w Łodzi,
• sześć edycji w zakładach:
1) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – jedna edycja (z 2014 r.),
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2) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 – jedna edycja (z 2014 r.),
3) WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – dwie edycje,
4) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – jedna edycja,
5) SP ZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – jedna edycja.
2. Endoskopii, program dla pielęgniarek, dwie edycje.
3. Leczenie ran (Nr 11/07), program dla pielęgniarek, pięć
edycji, w tym:
• trzy edycje w OIPiP w Łodzi,
• dwie edycje w zakładach:
1) ZOZ w Łowiczu, ul. Ułańska 28 – jedna edycja (z 2014 r.),
2) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki 52 – jedna edycja.
4. Podstawy dializoterapii (Nr 08/07), program dla pielęgniarek, jedna edycja.
5. Wykonanie badania spirometrycznego, program dla pielęgniarek, jedna edycja.
6. Wykonywanie i ocena testów skórnych, program dla
pielęgniarek, jedna edycja.
7. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (Nr 03/07), program dla pielęgniarek i położnych,
dziewiętnaście edycji, w tym:
• cztery edycje w OIP iP w Łodzi,
• piętnaście naście edycji w zakładach:
1) ZOZ w Łowiczu, ul. Ułańska 28 – dwie edycje (z 2014 r.),
2) SPZOZ w Łęczycy, ul. Zachodnia 6 – jedna edycja (z 2014 r.),
3) PCZ w Brzezinach, ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 – jedna
edycja (z 2014 r.),
4) CLCHP iR w Łodzi, ul. Okólna 181 – jedna edycja (z 2014 r.),
5) SPZOZ USK N r 1 im. Barlickiego UM w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22 – jedna edycja (z 2014 r.),
6) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul. Jana
Pawła II 68 – jedna edycja,
7) WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 – trzy edycje,
8) SSW im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – jedna edycja,
9) Kutnowski Szpital Samorządowy w Kutnie, ul. Kościuszki
52 – jedna edycja,
10) SPZOZ w Wieluniu, ul. Szpitalna 16 – dwie edycje,
11) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36 – jedna edycja.
8. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (Nr 01/11), program dla pielęgniarek i położnych, dwadzieścia siedem edycji, w tym:

www.oipp.lodz.pl
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15. Poradnictwo w zakresie przygotowania rodziny do
pełnienia funkcji prokreacyjnej, program dla położnych,
jedna edycja.
16. Edukator w cukrzycy (Nr 02/11), program dla pielęgniarek i położnych, cztery edycje, w tym:
• trzy edycje w Łodzi,
• jedna edycja w zakładach:
1) Pabianickie Centrum Medyczne w Pabianicach, ul. Jana
Pawła II 68 – jedna edycja,
17. Edukacja i wsparcie kobiet w okresie laktacji, program
dla położnych, jedna edycja.
18. Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów, program dla pielęgniarek
i położnych, jedna edycja.
19. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
(Nr 01/07), program dla pielęgniarek i położnych, cztery edycje.
20. Techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi
(Nr 03/10), program dla pielęgniarek, jedna edycja.
III. Kursy dokształcające w zakresie:
1. Obrzęk limfatyczny w chorobie nowotworowej, program
dla pielęgniarek i położnych, dwie edycje.
2. Cewnikowanie chorych, program dla pielęgniarek i położnych, dziewięć edycji, w tym:
• dwie edycje w Łodzi,
• siedem edycji w zakładach:
1) CLCHPiR w Łodzi, ul. Okólna 181 – jedna edycja,
2) CLCHPiR w Tuszynie, ul. Szpitalna 5 – jedna edycja,
3) SSW im M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rakowska 15 – cztery edycje,
4) Szpital Powiatowy w Radomsku, ul. Jagiellońska 36 – jedna edycja.
3. Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie
portów naczyniowych, program dla pielęgniarek i położnych, dwie edycje.
4. Cewnikowanie dzieci, program dla pielęgniarek i położnych, dwie edycje.
IV. Warsztaty psychologiczne dla pielęgniarek
i położnych – prowadzone w zakładach
10 godzin dydaktycznych warsztatów, grupa szkoleniowa
20 osób – piętnaście edycji z wybranych tematów:
1. Radzenie sobie z emocjonalnym obciążeniem w pracy
pielęgniarki – zarządzanie emocjami.
2. Psychologiczna obsługa klienta medycznego.
3. Techniki pracy pielęgniarki w kontakcie z trudnym pacjentem.
4. Radzenie sobie ze stresem oraz profilaktyka zespołu wypalenia.
5. Wzmacnianie poczucia wartości personelu medycznego.
6. Rozwój osobisty i zawodowy, czyli autoprezentacja
w poruszaniu się po rynku pracy.
7. Psychologiczne zasady udzielania wsparcia pacjentom
i radzenie sobie z obciążeniem emocjonalnym.
8. Efektywna współpraca w grupie zadaniowej.
www.oipp.lodz.pl
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V. Szkolenie „Otwarty dialog” dla pielęgniarek
i położnych – prowadzone w zakładach
Szkolenie z psychohigieny szerokiego spektrum sukcesu według projektu integracji państw UE w zakresie zależności pomiędzy grupą zawodową osób z doświadczeniem a osobami
wchodzącymi do zawodu – 8 godzin dydaktycznych (6 godz.
teoria + 2 godz. ćw. w 4 grupach × 5 osób), grupa szkoleniowa
20 osób – dwie edycje.
Ważne
1. Osoby zainteresowane udziałem w powyższych kursach
i szkoleniach proszone są o składanie kart zgłoszeń (oryginał),
do biura OIPiP w Łodzi, ul. Emilii Plater 34.
Druki dostępne w biurze i na stronie internetowej Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych (www.oipp.lodz.pl/w zakładce szkolenia).
2. Karty zgłoszeń należy składać do dnia 28 lutego 2015 r.,
jednak nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem
szkolenia, kursu tj. przed terminem posiedzenia komisji kwalifikacyjnej.
3. Wnioski nieczytelne, niekompletnie wypełnione, bez
potwierdzonych składek systematycznie opłacanych mi-

nimum przez 2 lata przed terminem złożenia wniosku nie
będą rozpatrywane!
4. Przypominamy, iż 1 raz w roku kalendarzowym można
skorzystać z 1 wybranego kursu, szkolenia, które finansowane jest z budżetu Okręgowej Izby (Uchwała Nr 862/VI ORPiP).
5. Kursy i szkolenia, na które wpłynie zbyt mała liczba
zgłoszeń lub ich brak nie będą realizowane.
6. Informacje na temat szczegółowych terminów kursów
będziemy publikować w biuletynie, na stronie internetowej
OIPiP oraz przekazywać na bieżąco pełnomocnikom zakładów.
7. Informacji dodatkowych udziela dział szkoleń pod numerem tel. 42 639 92 62 w godzinach pracy biura OIPiP.

Uwaga!
Przypominamy, iż udział w szkoleniach i kursach ujętych
w niniejszym planie a organizowanych przez inne podmioty, nie podlega dofinansowaniu przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Łodzi – § 1 ust. 3 Uchwały
Nr 862/VI ORPiP z dnia 08.10.2013 r. w sprawie zasad
dofinansowania udziału członków samorządu w różnych
formach kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego (ze zm.)

Bezpłatny dostęp
do wirtualnej czytelni IBUK Libra
imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
informuję, że od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, naukowe i popularnonaukowe publikacje w języku polskim z zakresu
medycyny, psychologii, prawa i innych dziedzin, wydane
przez renomowane polskie oficyny. Dzięki zaawansowanej
technologii i dostępowi online będzie można bezpłatnie
korzystać z serwisu przez całą dobę z dowolnego miejsca.
Platforma umożliwia nie tylko czytanie książek ale również
zaawansowaną pracę z tekstem.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zawarcia
umowy z wydawnictwem o świadczenie usług i udzielenie
licencji na dostęp do wirtualnej czytelni dla członków samorządu pielęgniarek i położnych, z powyższej oferty będą
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Państwo mogli skorzystać składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu IBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, której Państwo jesteście członkami.
Procedura nadania kodu PIN:

• członek samorządu składa wniosek do OIPiP,

• kod PIN zostanie przesyłany na adres poczty elektro-

nicznej.

Po uzyskaniu kodu PIN od Okręgowej Izby Pielęgnia-

rek i Położnych należy go uaktywnić w koncie serwisu

www. libra.ibuk.pl

Wniosek o nadanie kodu IBUK dostępny jest na stronie internetowej www.oipp.lodz.pl/rejestr pielęgniarek i położ-

nych „wnioski do pobrania”

www.oipp.lodz.pl
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Sprawozdanie z konferencji „Tajemnica zawodowa
powierzona przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego”
Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego dnia 5 listopada 2014 r. odbyła się konferencja o wiodącym temacie „Tajemnica zawodowa powierzona
przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego” zorganizowana z inicjatywy Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (ŁPSZZP), które skupia wszystkie
korporacje zawodowe funkcjonujące na terenie regionu. Konferencję patronatem honorowym objęły: Prezydent Miasta Łodzi
– Hanna Zdanowska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŁ – prof. dr hab. Agnieszka Liszewska oraz Rektor
Uniwersytetu Łódzkiego – prof. dr hab. Włodzimierz Nikiel.
Na konferencję przybyli m.in. przedstawiciele Okręgowych
Izb Adwokatów, Lekarzy, Notariuszy, Architektów, Radców
Prawnych, Inżynierów Budownictwa, Rzeczoznawców Majątkowych, Pielęgniarek i Położnych, Komorników, Lekarzy Weterynarii, Diagnostów Laboratoryjnych, Biegłych Rewidentów,
Psychologów, Aptekarzy, Rzecznicy Patentowi, Urbanistów
i Syndyków. Łódzki Samorząd Pielęgniarek i Położnych reprezentowali: Maria Kowalczyk, Agnieszka Kałużna, Mirosława
Olejniczak, Elżbieta Mamińska, Elżbieta Sobkowicz, Małgorzata Bierzanowska, Anna Krystek, Dorota Młynek, Agnieszka Nowak, Urszula Orzechowska, Elżbieta Krokocka.
Po przywitaniu uczestników przez Pana mec. Jarosława
Szymańskiego – Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej
i wystąpieniu gości spotkanie rozpoczęło się od wygłoszenia
referatu przez znakomitego wykładowcę Pana prof. dr hab.
Piotra Kardasa na temat „Instytucja tajemnicy zawodowej
powierzonej przedstawicielowi zawodu zaufania publicznego
w polskiej procedurze karnej, cywilnej i administracyjnej”.
Następnie uczestnicy wysłuchali kolejno wykładów na następujące tematy:
• „Warunki przesłuchania w charakterze świadka notariusza, adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarza
i dziennikarza w kontekście dobra wymiaru sprawiedliwości”
– Piotr Feliniak, sędzia Sądu Apelacyjnego;
• „Fakty i informacje chronione tajemnicą doradcy podatkowego a informacje dostępne w treści dokumentów będących
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podstawą wyliczania wartości zobowiązania podatkowego”
– Sławomir Sadocha, doradca podatkowy.
• „Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna za naruszenie
tajemnicy zawodowej” – dr Paweł Łabieniec, radca prawny.
Następnie odbył się panel dyskusyjny pt: „Poszanowanie
i ochrona tajemnicy zawodowej, powierzonej przedstawicielowi
zawodu zaufania publicznego, obowiązkiem władzy państwowej”. Panelistami byli przedstawiciele zawodów zaufania publicznego. Oferta zaproponowanych zagadnień w poszczególnych
referatach związanych z tajemnicą zawodową okazała się bardzo
bogata i dotykała niemal wszystkich aspektów tak ważnego
i jakże aktualnego obszaru określonego przepisami prawa.
Na szczególną uwagę zasługuje sesja panelowa, która mając charakter merytorycznej dyskusji pokazała istotę działania
ŁPsZZP, która ma na celu konsolidację wszystkich samorządów
wokół wspólnych problemów, w tym przypadku przestrzegania tajemnicy zawodowej. W imieniu Samorządu Pielęgniarek i Położnych głos w dyskusji zabrała Pani Agnieszka
Kałużna – Przewodnicząca ORPiP w Łodzi, która podkreśliła,
iż samorządność zawodowa jest obok samorządności terytorialnej fundamentem demokratycznego i konstytucyjnego
porządku Rzeczypospolitej a osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego
i dla jego ochrony obowiązane są przestrzegać szczególności
tajemnicy zawodowej. W podsumowaniu zwróciła uwagę na
działanie Organu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
oraz Organu Sądu Pielęgniarek i Położnych działających przy
OIPiP w Łodzi. Przywołała także Kodeks Etyki Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych Rzeczypospolitej Polskiej, który jest
zbiorem norm i zasad etycznych.
Konferencja pokazała, iż zawody zaufania publicznego są
ogromnym potencjałem i skarbnicą przestrzegania zasad tajemnicy zawodowej we wszystkich jego obszarach i zakresach
a w przypadku Porozumienia stanowią ogromna siłę intelektualną i społeczną.
uczestnicy konferencji

www.oipp.lodz.pl

Nr 12/2014

SERWIS INFORMACYJNY

Konkurs Pielęgniarka Roku  
2015 roku planowany jest już X Konkurs Pielęgniarka
Roku. Jak corocznie Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego zaprasza do udziału pielęgniarki/
pielęgniarzy.
W 2014 roku po raz dziewiąty odbył się Ogólnopolski
Konkurs Pielęgniarka Roku. Konkurs przeznaczony jest dla
pielęgniarek sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentami, a jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie pielęgniarek
liderów o wysokim przygotowaniu zawodowym, etycznym
i aktywnym zaangażowaniu na rzecz środowiska pielęgniarskiego. Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego po wielu latach przerwy był czynnym uczestnikiem
tego wydarzenia. W I etapie konkursu, odbywającym się na
terenie zakładów opieki zdrowotnej, w styczniu br. wyłonione zostały pielęgniarki wyróżniające się zaangażowaniem
w pracy zawodowej, wysokim poziomem wiedzy zawodowej
i wzorową postawą etyczną. Osoby wyróżnione brały udział
w eliminacjach wojewódzkich. Był to II etap Konkursu Pielęgniarka Roku.
W całym kraju II etap Konkursu, odbywał się tego samego dnia tj. 7 marca i polegał na rozwiązaniu testu złożonego
z 60 pytań jednokrotnego wyboru. W eliminacjach wojewódzkich w naszym okręgu brały udział pielęgniarki pracujące w WOMP CPL w Łodzi, SP ZOZ MSW w Łodzi, Centrum
Rehabilitacyjno-Opiekuńczym w Łodzi, Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku. Uczestniczki konkursu oceniły
pytania jako trudne, twierdząc, że do rozwiązania niektórych
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pytań konieczna była specjalistyczna wiedza z zakresu np. pediatrii czy neurologii.
Komisji konkursowej przewodniczyła przedstawicielka
ZG PTP Pani Bożena Wyszomirska, z ramienia Łódzkiego Oddziału PTP w komisji konkursowej uczestniczyły Agnieszka
Głowacka i Katarzyna Olczak. W wyniku postępowania konkursowego, zgodnie z regulaminem, jury wyłoniło jedną laureatkę konkursu Pielęgniarka Roku 2013, którą została pani Edyta
Ziemkiewicz pielęgniarka CRO w Łodzi, studentka UM w Łodzi,
II rok studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo.
Laureatkę uhonorowano nagrodą, którą był srebrny zegarek,
stetoskop i książka pt. „Uwagi o pielęgniarstwie”. Wszystkie
uczestniczki II etapu Konkursu otrzymały stetoskopy i dyplomy okolicznościowe. Wręczenie nagród i okolicznościowych
upominków odbyło się podczas konferencji zorganizowanej 30
czerwca br. przez OIPiP w Łodzi przy współpracy Łódzkiego Oddziału PTP, Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych.
Pani Edyta Ziemkiewicz reprezentowała województwo
łódzkie w III etapie Konkursu Pielęgniarka Roku 2013, który
odbył się w Lublinie w dniach 22–23 maja 2014 r.
Wszystkim uczestniczkom konkursu serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w Konkursie Pielęgniarka
Roku 2014.
*
I Komunikat na temat organizacji Konkursu Pielęgniarka
Roku 2014 na drugiej stronie okładki.
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naczelna rada pielęgniarek i położnych
Stanowisko w sprawie nowych uprawnień dla pielęgniarek i położnych
wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1136)

Szanowni Państwo,
w związku z wejściem w życie z dniem 11 września 2014 r.
ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. 1136), Ministerstwo Zdrowia przygotowało stanowisko
w sprawie nadania nowych uprawnień pielęgniarkom i położnym ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pielęgniarkom
oraz położnym wykonującym zawód poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego.
Pragnę dodatkowo wyjaśnić, że włączenie pielęgniarek
i położnych do kręgu osób uprawnionych w rozumieniu art.
2 pkt 14 lit. d i e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (D z. U. N r 122, poz.

696 z późn. zm.) powoduje również to, iż osoby te będą zobowiązane do zastosowania się do przepisów dotyczących praktyk zakazanych w obrocie lekami refundowanymi, o których
mowa w art. 49 ust. 3 ww. ustawy.
Przypominam, że przepis art. 49 ust 3 ww. ustawy zakazuje podmiotom uczestniczącym w obrocie produktami refundacyjnymi do udzielania i przekazywania korzyści na rzecz
świadczenioborców (pacjentów) oraz osoby uprawnione (tzn.
osoby posiadające stosowne uprawnienia zawodowe, np. lekarze, pielęgniarki).

stawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (D z. U. poz. 1136), która weszła w życie z dniem
11 września 2014 r. nadała nowe uprawnienia pielęgniarkom
i położnym ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pielęgniarkom oraz położnym wykonującym zawody poza systemem
ubezpieczenia zdrowotnego.
Zgodnie z nowym przepisem art. 15a ust. 1 ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(D z. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.) w ramach samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarki
i położne posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo
oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł specjalisty
w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa będą miały
prawo samodzielne:
. 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,

2. ordynować określone wyroby medyczne, w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty,
– jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie.
Natomiast w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarki i położne posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo będą miały prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie
działające, środków odurzających i substancji psychotropowych, oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia,
jeżeli ukończą kurs specjalistyczny w tym zakresie (art.
15a ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).
Ponadto, pielęgniarki i położne, posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku
pielęgniarstwo lub położnictwo, będą miały prawo do
wystawiania skierowań na wykonanie określonych badań
diagnostycznych, w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagno-
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z poważaniem
dr n. o zdr. Beata Cholewka
dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych
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stycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko
dla pacjenta (art. 15a ust. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej).
Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego, o którym mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ww. ustawy, nie będzie dotyczył pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych
lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego zdobędą wiedzę
objętą takim kursem (art. 15a ust. 7 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).
Ponadto, pielęgniarki i położne przed wykonaniem
czynności zawodowych określonych w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej będą musiały dokonać osobistego badania fizykalnego
pacjenta. Natomiast pielęgniarki i położne będą mogły
– 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 będzie to
uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym
w dokumentacji medycznej. W takim jednak przypadku,
recepty lub zlecenia mogą być przekazane osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia albo
przedstawicielowi ustawowemu pacjenta lub osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu
świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia mogą być
odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania
tych osób. Samo upoważnienie lub oświadczenie będzie
odnotowane w dokumentacji medycznej pacjenta albo
dołączone do tej dokumentacji. Ponadto informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia będą zamieszczane w dokumentacji medycznej pacjenta, a informacja o osobie, której
przekazano taką receptę lub zlecenie, będzie odnotowana
w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołączona do
tej dokumentacji.
Jednocześnie, na podstawie delegacji ustawowej, o której mowa w art. 15a ust. 8 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej, Minister Zdrowia po
zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej
Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Aptekarskiej, określi
w drodze rozporządzenia:
1) wykaz:
a) substancji czynnych zawartych w lekach,
b) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
c) wyrobów medycznych,
2) wykaz badań diagnostycznych,
3) sposób i tryb wystawiania recept,
4) wzór recepty,
5) sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich przechowywania,
6) sposób realizacji recept, oraz kontroli ich wystawiania i realizacji
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– biorąc pod uwagę niezbędne kwalifikacje oraz wymagany zakres umiejętności i obowiązków, konieczność
zapewnienia prawidłowego wystawiania recept, w szczególności w zakresie przepisów ust. 3 i 4, oraz zapewnienia
prawidłowej realizacji recepty i zadań kontrolnych podmiotów uprawnionych do kontroli recept.
W konsekwencji zmian dokonanych w ustawie z dnia
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej ustawodawca wprowadził nowe regulacje w zakresie kręgu osób
uprawnionych do wystawiania recept refundowanych.
Zgodnie z art. 2 pkt 14 lit. d i e ustawy z dnia 12 maja 2011 r.
o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
(D z. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.) do osób uprawnionych zostały włączone pielęgniarki i położne ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pielęgniarki i położne wykonujące
zawód poza systemem ubezpieczenia zdrowotnego, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia będzie zawierał umowę
upoważniającą do wystawiania recept refundowanych lub
umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla wystawiającego, jego małżonka, wstępnych
i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa.
Poszerzenie kręgu osób uprawnionych o pielęgniarki
i położne jest wynikiem przyznania pielęgniarkom i położnym uprawnień do ordynowania leków i wyrobów
medycznych, jak wynika to z nowego przepisu art. 15a
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej.
Ponadto, włączenie pielęgniarek i położnych do kręgu
osób uprawnionych w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. d i e ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych powoduje również, że osoby te będą
musiały zastosować się do przepisów dotyczących praktyk
zakazanych w obrocie lekami refundowanymi, o których
mowa w art. 49 ust. 3 ww. ustawy.
Należy jednak pamiętać, że pielęgniarki i położne będą
mogły korzystać z uprawnień dotyczących wystawiania
recept na leki oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wydawania zleceń i recept na wyroby
medyczne oraz skierowań na badania diagnostyczne nie
wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r., ponieważ w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2014 r.
o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz
niektórych innych ustaw, tj. od dnia 11 września 2014 r.
do dnia 1 stycznia 2016 r. powinny zostać przeprowadzone
odpowiednie kursy specjalistyczne, przygotowujące pielęgniarki i położne do korzystania z nowych uprawnień.

(-) z upoważnienia Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliński
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W jakich sytuacjach pielęgniarka może odmówić
wykonania świadczenia zdrowotnego?

P

ielęgniarka może odmówić wykonania świadczenia
zdrowotnego wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach wskazanych w art. 12 ustawy dnia 15 lipca 2011 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (D z. U. Nr 174, poz. 1039
ze zm.).
Zgodnie z powyższym artykułem ustawy o zawodach
pielęgniarki i położnej, pielęgniarka może 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 wskazujące, iż zwłoka w udziele-

niu pomocy mogłaby spowodować stan nagłego zagrożenia
zdrowotnego. Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, iż w takim przypadku pielęgniarka ma obowiązek niezwłocznego
uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego
bądź opiekuna faktycznego o takiej odmowie i wskazania
realnych możliwości uzyskania tego świadczenia u innej
pielęgniarki lub w podmiocie leczniczym.
Ponadto należy wskazać, iż w przypadku, gdy pielęgniarka
odstąpi od realizacji świadczeń zdrowotnych z uwagi na to,
iż są one niezgodne z jej sumieniem lub z zakresem posiadanych kwalifikacji, to będzie ona zobowiązana uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. (P. O.)

Informacja na temat uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie zasad wykonywania
obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych
przez pielęgniarki i położne
apisy dotyczące obowiązku stałego aktualizowania
swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawa
do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego zostały zapisane już w 1996 roku
– zgodnie z art. 10b ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (jt. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1217 ze
zm.). Zapisy te zostały utrzymane w kolejnej ustawie z dnia 15
lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr
174, poz. 1039 ze zm.) w art. 61 ust. 1. W tych ustawach zostały także ustalone rodzaje kształcenia podyplomowego,
po ukończeniu których pielęgniarka otrzymuje określone
uprawnienia do wykonywania czynności zawodowych. Są
to: szkolenie specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy
specjalistyczne oraz kursy dokształcające.
Uchwała nr 195/VI /2014 w sprawie zasad wykonywania
obowiązku aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych przez pielęgniarki i położne, która została podjęta na
posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 roku przez Naczelną
Radę Pielęgniarek i Położnych, jest wykonaniem delegacji
ustawowej zawartej w art. 22 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia
1 lipca 2011 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych
(D z. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.). Zgodnie z § 3 wskazana
uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała określa, iż pielęgniarka, położna może aktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe w następu-
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jących rodzajach kształcenia podyplomowego: szkoleniu
specjalizacyjnego, kursie kwalifikacyjnym, kursie specjalistycznym, kursie dokształcającym oraz w ramach samokształcenia. Wskazuje także dodatkowe sposoby realizacji
powyższego obowiązku, poprzez m.in. udział w konferencjach, szkoleniach wewnątrzzakładowych, publikowanie
prac w czasopismach naukowych i książkach, udział w radzie naukowej/programowej czasopisma naukowego lub
popularnonaukowego oraz uzyskanie tytułu naukowego,
stopnia naukowego.
Podkreślenia wymaga fakt, iż wskazana uchwała nie okre-

śla możliwości uzyskiwania punktów edukacyjnych przez

pielęgniarki, położne w określonym czasie rozliczenio-

wym, dlatego nie należy jej nazywać uchwałą dotyczącą
tzw. punktów edukacyjnych.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie przyjęła żadnej

uchwały nakazującej i zobowiązującej pielęgniarki, położne do uzyskiwania punktów edukacyjnych.

Jolanta Kubajka-Piotrowska
dział merytoryczny w biurze NIPiP
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IV Ogólnopolski
Kongres
Położnych
© duplass / Photogenica

W

dniach 21–22 listopada 2014 r. w Warszawie odbył
się IV Ogólnopolski Kongres Położnych – Obowiązki Położnej wg Standardu Opieki Okołoporodowej, którego
głównym organizatorem był Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich.
Kongres rozpoczęła wykładem inauguracyjnym dr n. med.
Grażyna Iwanowicz-Palus, którego tematem było „Transkulturowe podejście do opieki położniczej”. W swojej prezentacji
autorka przedstawiła główne założenia teorii pielęgniarstwa
transkulturowego Madeleine Leininger oraz omówiła główne
aspekty opieki położniczej największych religii: islamu, judaizmu, buddyzmu, hinduizmu.
„Wierzenia kulturowe mają ogromy wpływ na opiekę okołoporodową w różnych kulturach i położne oraz inni pracownicy opieki zdrowotnej powinni rozumieć wierzenia kulturowe
i praktyki w tym okresie, a także zapewnić skuteczną opiekę,
która będzie uwzględniała potrzeby kulturowe matki i potrzeby zdrowotne dziecka. Położne powinny respektować różnice
pomiędzy ich kulturą a kulturą kobiety. Zalecane jest, więc
aby zdobyć podstawową wiedzą odnośnie wierzeń i praktyk
matek pochodzących z różnych kultur. Pozytywnym skutkiem
tego będzie to, że kobiety będą bardziej akceptowały opiekę
okołoporodową, a w szczególności poporodową i będą łatwiej
uczestniczyły w realizacji planu tej opieki. Należy oczekiwać
od położnej aby miała szczegółową wiedzę dotyczącą każdego aspektu wielokulturowego współczesnego społeczeństwa.
Taka wiedza jest ważna dla położnych i innych pracowników
opieki zdrowotnej, aby odpowiadać na potrzeby indywidualnych jednostek poprzez odnoszenie się do ich własnej kultury,
rozpoznawanie i poszanowania uczuć”.
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Położniczo- -Ginekologicznego mgr Leokadia Jędrzejewska
omówiła wymagania standardowe postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjolo-
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gicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad
noworodkiem. Konkluzja wykładu była taka, iż na podstawie zgromadzonych danych ze szpitali w 2014 r. wymagania
standardowe w zdecydowanej liczbie podmiotów leczniczych
nie są przestrzegane. W stosunku do dwóch poprzednich lat
jest lepiej, jednak do sukcesu jest jeszcze bardzo daleko.
Następny wykładowca dr n. med. Agnieszka Bień przedstawiła wykład: „Najczęstsze zaburzenia odżywiania kobiet”,
do których zaliczamy:
Otyłość – jest wynikiem dysproporcji pomiędzy podażą
energii zawartej w pokarmach, a zapotrzebowaniem organizmu. Nadmiar substancji zapasowych jest magazynowany
w postaci lipidów w tkance tłuszczowej.
Jadłowstręt psychiczny (anorexia nerwsa) to zespół objawów klinicznych, metabolicznych i endokrynologicznych
związanych z ograniczeniem ilości spożywanych pokarmów
z powodu poczucia niewłaściwego wyglądu własnego ciała oraz
obsesyjnego dążenia do osiągnięcia szczytowej sylwetki.
Bulimia (bulimia nervosa) – jest to chorobowo wzmożone
uczucie głodu, nie zaspokajane mimo spożywania dostatecznych, nawet nadmiernych ilości pokarmu.

Wierzenia kulturowe mają ogromy
wpływ na opiekę okołoporodową
w różnych kulturach i położne
oraz inni pracownicy opieki zdrowotnej
powinni rozumieć wierzenia kulturowe
i praktyki w tym okresie, a także
zapewnić skuteczną opiekę,
która będzie uwzględniała potrzeby
kulturowe matki i potrzeby
zdrowotne dziecka.
www.oipp.lodz.pl
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Ortoreksja – to fiksacja na punkcie spożywania zdrowej
i właściwej żywności. Osoby z tą przypadłością swój czas
i energię poświęcają na komponowanie zdrowych posiłków.
Produkty dobierają z niezwykłą precyzją. Codzienna aktywność osoby chorej na ortoreksję zostaje zdominowana przez
czasochłonne planowanie, kupowanie oraz przygotowywanie posiłków.
Kolejny prelegent Marta Zarajczyk przedstawiła wykład:
„Dieta i suplementacja kobiet w ciąży i karmiących”.
Ogólne wytyczne dotyczące prawidłowego żywienia kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią powinny zawierać się
w formie dziesięciu podstawowych zaleceń:
• należy dbać o dobór różnorodnych pokarmów;
• należy dbać o odpowiedni przyrost masy ciała, unikać
nadwagi i niedowagi;
• polecane jest spożywanie pieczywa pełnoziarnistego.
• należy pić mleko chude i wybierać jego niskotłuszczowe przetwory;
• mięso należy spożywać codziennie, ale z ograniczeniem,
• należy codziennie spożywać duże ilości warzyw i owoców,
• należy ograniczać tłuszcze, szczególnie pochodzenia
zwierzęcego, i jak najczęściej zastępować je tłuszczami nienasyconymi,
• należy ograniczyć spożycie słodyczy,
• należy ograniczyć spożycie soli,
• należy zrezygnować z picia alkoholu.
Barbara Gardyjas – Wojewódzki Konsultant w Dziedzinie
Pielęgniarstwa Położniczego i Ginekologicznego dla województwa śląskiego przedstawiła wykład: „Odpowiedzialność położnych: najważniejsze obowiązki prawne położnych i w zakresie
dokumentowania w zderzeniu z codzienną praktyką”.
Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane wyłącznie
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. „Zakres
udzielanych świadczeń związany jest z przygotowaniem zawodowym. Należy zauważyć, że wiele świadczeń zdrowotnych
dopuszczonych do wykonania przez pielęgniarkę/położną
samodzielnie, możliwych jest do wykonania pod warunkiem
odbycia kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego czy specjalizacji w danej dziedzinie. Podjęcie się tych czynności, do
których pielęgniarka/położna nie ma odpowiedniej wiedzy
i umiejętności, może być poczytane za jej winę” (M. Nestarowicz: Prawo medyczne. wyd. VI, str. 275).
W ramach wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej
ustawodawca nie przewiduje expressis verbis sytuacji uzasadniających udzielanie przez osoby wykonujące zawód pielęgniarki/
położnej świadczeń zdrowotnych przekraczających posiadane
przez te osoby kwalifikacje zawodowe.
Drugi dzień kongresu rozpoczęła Pani Ewa Janiuk, która poprowadziła warsztaty na temat: „Alternatywne metody
opieki okołoporodowej”. Zaproponowała pozycje wertykalne
podczas prowadzenia porodu, oraz omówiła pozafarmakologiczne metody znoszenia bólu okołoporodowego. Pani Ewa
Janiuk jest współzałożycielką i kierownikiem Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej „Zdrowa Rodzina”. Od 2000
roku przyjmuje porody w domu, prowadzi zajęcia w szkole
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Zakres udzielanych świadczeń
związany jest z przygotowaniem
zawodowym. Należy zauważyć,
że wiele świadczeń zdrowotnych
dopuszczonych do wykonania przez
pielęgniarkę/położną samodzielnie,
możliwych jest do wykonania
pod warunkiem odbycia kursu
kwalifikacyjnego, specjalistycznego
czy specjalizacji w danej dziedzinie.
Podjęcie się tych czynności, do
których pielęgniarka/położna nie ma
odpowiedniej wiedzy i umiejętności,
może być poczytane za jej winę.
rodzenia, sprawuje opiekę przed- i okołoporodową nad kobietą, noworodkiem i rodziną.
Kolejny prelegent Robert Walenciak przedstawił prezentację na temat: „Opieka żywieniowa wcześniaka i jej wpływ
na dalszy rozwój dziecka”.
Planowanie żywienia wcześniaka jest kwestią indywidualną
dla każdego z nich i zależy od wieku płodowego, masy ciała,
występowania chorób lub wad, warunków środowiskowych
w jakich przebywa pacjent (fototerapia, inkubator otwarty/zamknięty), jego aktywności oraz temperatury otoczenia.
Podstawowym źródłem energii są węglowodany dostarczane do organizmu dziecka w postaci cukrów. Podaż glikozy
powinna zapewnić normoglikemię. Białko (aminokwasy) jest
równie ważne co węglowodany, zapewnia materiał budulcowy
do intensywnego rozwoju a jednocześnie równowagę metaboliczną. Tłuszcze dostarczane do organizmu wcześniaka pełnią
dwie funkcje, są źródłem energii oraz kwasu linolowego wpływającego na rozwój układu nerwowego. Substancje mineralne
takie jak wapń i fosfor wraz z witamina D, w optymalnych
dawkach pozwalają na prawidłową mineralizację kości wcześniaka. W celu kontroli przyjmowanych i traconych płynów
należy monitorować masę wcześniaka, dwa razy dziennie
w pierwszych dobach życia, potem raz dziennie.
Standardem w karmieniu wcześniaków jest pokarm matki,
w przypadku jego niewystarczających wartości odżywczych
można go wzmocnić dodając np. HMF. W miarę możliwości
i stanu klinicznego dziecka można rozpocząć kangurowaniem oraz przystawianie dziecka do piersi, które stymuluje
laktację i wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i psychologiczny. Gdy istnieje prawidłowy odruch ssania, oddychania wraz z koordynacją tych odruchów możemy rozpocząć
karmienie piersią lub smokiem. Należy pamiętać, że podczas
karmienia wcześniaka należy zachować spokój, cierpliwość
oraz dostosować czas karmienia do warunków i możliwości
dziecka. Podaż pokarmu naturalnego obliguje do suplementacji witamin rozpuszczalnych w tłuszczach A, D, E, K
www.oipp.lodz.pl
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i witamin z grupy B oraz kwasy foliowego. W przypadku
braku pokarmu naturalnego można stosować odżywianie
sztuczne, które w swoim składzie jest jak najbardziej zbliżone
do pokarmu naturalnego przy jednoczesnym zwiększonym
składzie substancji odżywczych potrzebnych do rozwoju
dziecka. O prawidłowej podaży świadczy przyrost masy
ciała oraz rozwój dziecka. Prawidłowe odżywianie jelitowe
czy pozajelitowe pozwala wcześniakowi zaadoptować się do
warunków zewnętrznych.
Pani Ewa Rzońca przedstawiła wykład na temat: „Opieka nad kobietą z niepełnosprawnością w okresie okołoporodowym”.
Osobą niepełnosprawną jest osoba, której sprawność fizyczna, psychiczna lub umysłowa trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza lun uniemożliwia życie codzienne, naukę, pracę
oraz pełnienie ról społecznych, zgodnie z normami prawnymi
i zwyczajowymi, ma prawo do niezależnego, samodzielnego
i aktywnego życia i nie może podlegać dyskryminacji.
Podstawę w opiece położniczej (okołoporodowej) stanowi
komunikowanie się.
Zasady komunikowania się z pacjentką niewidomą:
• uzyskanie informacji o stopniu niedowidzenia;
• uprzedzanie o swoim wejściu i wyjściu z sali – zawsze;
• zapoznanie pacjentki z topografią oddziału – opisanie
własnych wrażeń wzrokowych;
• korzystanie z alfabetu Braille`a, kaset z nagraniami;
• odpowiednie warunki do rozmowy;
• unikanie przekazywania zbyt wielu informacji naraz.
Zasady komunikacji z pacjentką niesłyszącą:
• preferowany sposób komunikowania się;
• w przypadku pacjentki z aparatem słuchowym, przed
rozmową należy upewnić się czy teraz słyszy;
• odpowiednie warunki do rozmowy;
• podczas rozmowy należy mówić wyraźnie, w miarę wolno, nieco głośniej niż zwykle, ograniczyć dźwięki zakłócające;
• w jednej chwili może mówić tylko jedna osoba, rozmowa prowadzona jest z bliskiej odległości stanowiącej 1–1,5 m;
• odbiór słuchowy może być wspierany poprzez odczytywanie mowy z ust (wyrazistość twarzy rozmówcy, bez
czynników ograniczających, ciągły kontakt wzrokowy między pacjentką a rozmówcą);
• słownictwo powinno być dobrane odpowiednio do
kompetencji językowej pacjentki;
• komunikaty należy powtarzać wielokrotnie i upewnić
się, że pacjentka je rozumie;
• pismo musi być wyraźne i zawierać wszystkie zagadnienia ważne dla pacjentki;
• nowa sytuacja powinna zostać wcześniej wyjaśniona;
• należy pamiętać kto jest pacjentką.
Dariusz Mazurkiewicz – pielęgniarz mieszkający i pracujący na terenie USA przedstawił wykład: „Następstwa ma-
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sowego ataku terrorystycznego na zdrowie ciężarnej i płodu
oraz przebieg ciąży i porodu”.
Masowy atak terrorystyczny mający miejsce w dniu
11 września 2001 roku na WTC (World Trade Center) w Nowym Jorku jest sprawcą zaburzenia mechanizmów biochemicznych, immunologicznych i toksykologicznych, endokrynologicznych, neurologicznych, fizjologicznych oraz
psychologicznych u kobiet w ciąży i płodów. Dostarczył
argumentów o zgubnym wpływie czynników wyzwolonych
w czasie terroru na prawidłowy rozwój dziecka w łonie matki i poza nim.
Dowiedziono, że atak terrorystyczny skutkuje na cywilną
społeczność kobiet w ciąży i płód poprzez:
• restrykcyjny wpływ na rozwój wewnątrzmaciczny
płodu
• wywołanie psychologicznej traumy w odniesieniu do
kobiet w ciąży
• wykazuje dodatnią korelację i współzależność międzypokoleniowego efektu posttraumatycznych zaburzeń
stresowych u płodów/noworodków z matek narażonych na
atak terrorystyczny w czasie trwania ciąży
• potwierdzono efekt niskiej masy urodzeniowej i anomalie metryczne płodu oraz powikłania ciąży u matki, co
uzależnione jest odległością od epicentrum w/w ataku oraz
innymi czynnikami
• odnotowano wzrost umieralności płodów męskich
oraz spadek liczby urodzeń noworodków płci męskiej
• ustalono wpływ ataku terrorystycznego na przebieg
ciąży w zależności od jej stopnia zaawansowania w dniu
wydarzenia
• dowiedziono, że czynnik czasu po ataku terrorystycznym
wykazuje oddziaływanie na utrzymanie ciąży i jej przebieg.
Na zakończenie kongresu wystąpił Paweł Zawitkowski,
fizjoterapeuta specjalizujący się w terapii neurorozwojowej,
autor publikacji z serii: „Mamo, tato co ty na to?”
Prelegent poprowadził warsztaty pielęgnacji noworodka
i niemowlęcia. Zaproponował nowe, bardziej fizjologiczne pozycje ułożenia np. podczas noszenia, podczas kąpieli. Zwrócił
uwagę na konieczność lepszej obserwacji zachowania dziecka.
Jeśli dziecko płacze, to jest jakiś tego powód a my powinniśmy zastanowić sią nad przyczynami płaczu i próbować
je eliminować, a przede wszystkim uspokoić dziecko.
Warsztaty były prowadzone w sposób ekspresyjny i zawierały bardzo ciekawe treści. Uczestniczy swoim zaangażowaniem „zmusili” Pana Zawitkowskiego do znacznego
wydłużenia swojego wystąpienia.
W kongresie uczestniczyły przedstawicielki Komisji Położnych.
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Sprawozdanie z warsztatów
„Organizacja stanowiska pracy pielęgniarek,
położnych w podmiotach leczniczych”
nia 30 października br. odbyły się w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
warsztaty poświęcone „Organizacji stanowiska pracy pielęgniarek, położnych w podmiotach leczniczych”. Program
szkolenia dzielił się na trzy części zatytułowane kolejno:
„Organizacja stanowiska pracy”, „Odpowiedzialność pracodawcy za prawidłowe warunki na stanowisku pielęgniarki,
położnej”, „Odpowiedzialność kadry kierowniczej w podmiotach leczniczych”.
Cykl wykładów otworzyła przemowa Pani Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Grażyna Rogala
Pawelczyk, która podkreśliła, jak ważna jest organizacja
stanowiska pracy i jaka odpowiedzialność spoczywa na
kierownikach podmiotów leczniczych oraz jaką wartość
ma słowo pisane nad słowem mówionym w naszej pracy zawodowej.
W pierwszej części warsztatów prowadząca mgr Maria
Szymaczek scharakteryzowała krótko pojęcie „organizacji”
i „zarządzania”, wymieniła cele organizacji (taktyczne, strategiczne, operacyjne) i jej strukturę (hierarchiczna, funkcjonalna, macierzowa). Omówiła proces kształtowania się
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struktury organizacyjnej, z którego najważniejszym elementem jest ustalenie zakresu obowiązków (podział na zadania
ogólne i szczegółowe), uprawnień i odpowiedzialności, obsad
i wyposażenia. Zdefiniowała stanowisko pracy w pięciu koncepcjach (funkcjonalnym, przedmiotowym, podmiotowym,
systemowym, uniwersalnym). Tematem wiodącym i niemal
przewijającym się przez cały cykl wykładów było stanowisko
pracy – części składowe w formowaniu się go.
Stanowisko pracy… (opis):
• powinno zawierać podstawowe informacje dotyczące
pełnionej funkcji np. pielęgniarka, lekarz, sekretarka;
• powinno wskazywać na miejsce w hierarchii np. oddziałowa, naczelna i obszar realizowanych zadań zawodowych
np. pielęgniarka odcinkowa oddziału internistycznego;
• powinno uwzględniać rodzaj wykonywanych przez
pracownika prac i jego funkcje np. planowanie i realizacja
planu opieki pielęgniarskiej, prowadzenie indywidualnej
dokumentacji pacjenta (zadania technologiczne);
• powinno wskazywać w oparciu o przepisy prawa nasze
uprawnienia, obowiązki i prawa w realizowaniu zadań zawodowych oraz zakres odpowiedzialności (podstawa prawna
ustawa o zawodach
pielęgniarki i położnej z 15 lipca 2011 r.,
ustawa o działalności leczniczej, kodeks
pracy itp.);
• powinno zawierać w yznaczniki, wskaźniki, które
mają być pomocne
w ocenie jakości pracy;
• p o w i n n o
ok re ślać k wa lif ik acje w y ma g a ne
od pracownika zatrudnianego na danym stanowisku.
W drugiej części
warsztatów odbyła się
dyskusja nad odpowiedzialnością pracodawcy w celu zawww.oipp.lodz.pl
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pewnienia prawidłowych warunków na danym stanowisku.
Podkreślano wielokrotnie, że nadrzędną funkcją kierownika
podmiotu leczniczego jest odpowiedzialność za podnoszenie
kwalifikacji podległego mu personelu poprzez organizacje
szkoleń wewnątrzoddziałowych, umożliwienie pracownikom
nabywania dodatkowych kwalifikacji ewentualnie ich doskonalenie w różnych formach kształcenia podyplomowego
(np. udzielanie urlopu szkoleniowego).
Dodatkowe obowiązki kierownika to:
• odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniej liczby
pracowników w jednostkach organizacyjnych,
• przestrzeganie norm i wymiaru pracy,
• organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP,
• sprawowanie nadzoru nad dokumentacją medyczną,
• opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami
w poszczególnych komórkach i jej aktualizacje.

Rozważania zakończyliśmy na analizie odpowiedzialności w znaczeniu powszechnym (karna, cywilna) i szczególnym (zawodowa, pracownicza, służbowa).
W trzeciej i ostatniej części warsztatów radca prawny Jacek
Derlecki omówił aspekty prawne, charakteryzujące obowiązki
pracodawcy w organizowaniu stanowiska pracy (na podstawie kodeksu: pracy, cywilnego, rozporządzeń i ustaw).
Szkolenie pozwoliło nam zdobyć wiele ważnych informacji na temat prawidłowej organizacji stanowiska pracy,
wymienić spostrzeżenia, podzielić się doświadczeniem z koleżankami i kolegami z całej Polski. Potwierdzeniem uczestnictwa w warsztatach było wręczenie certyfikatów.
Szczególne podziękowania składamy na ręce Pani mgr
Marii Szymaczek i kadrze Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych za sympatyczną atmosferę podczas warsztatów.
Iwona Flamholc, Emilia Mikołajczyk

Sprawozdanie z konferencji
„Gdzie jest polskie pielęgniarstwo rodzinne?”
dniu 4 listopada 2014 roku w Warszawie odbyła się
zorganizowana przez NRPiP konferencja pod hasłem
„Gdzie jest polskie pielęgniarstwo rodzinne?” Wszystkich
uczestników powitała Maria Matusiak – Przewodnicząca
Komisji ds. Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych.
Wykład inauguracyjny wygłosiła dr. n. med. Grażyna
Rogala-Pawelczyk – Prezes NRPi P na temat realizowania
zadań przez pielęgniarki i położne w zakresie POZ.
Wystąpili również przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia
i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, którzy przedstawili nowe wyzwania w zakresie POZ dla pielęgniarek i położnych oraz świadczenia gwarantowane.
Tadeusz Wadas szeroko przedstawił temat „Gdzie polskie pielęgniarstwo ma korzenie?” i odniósł się do tematu
przedstawiając film w reżyserii Wojciecha Szulczyńskiego
pt: „Świadectwo”.
Film pokazał nam postać Hanny Chrzanowskiej i jej
heroiczną podstawę wobec ludzi chorych.
Hanna Chrzanowska stworzyła „Rachunek Sumienia” dla
pielęgniarek. Wskazana przez nią na konieczność refleksji
nad własną postawą i zachowaniem tak, aby nienaruszona
została godność chorego i nie zostały zaniedbane obowiązki
zawodowe, rodzinne, społeczne, duchowe w tym współczesnym labiryncie. Stąd w środowisku pielęgniarek zrodziła się
myśl, aby podjąć starania o jej beatyfikację. Proces beatyfikacji w Polsce już się zakończył.
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Kolejnym prelegentem był radca prawny Paweł Strzelec, który przedstawił specyfikę roszczeń pacjentów. Pani
Hanna Klimczak – przedstawiciel Narodowego Funduszu
Zdrowia – przedstawiła analizę wyników kontroli z udzielonych świadczeń w zakresie POZ.
Pani Leokadia Jędrzejewska – Konsultant Krajowy
w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego i Położniczego – przedstawiła nam problemy i potrzeby w realizacji
opieki nad kobietą, matką i dzieckiem w POZ.
Pani mgr położnictwa Elżbieta Tomasz-Hajnos przedstawiła działalność NZOZ „Pro Famili” w Nowym Targu.
Ukazała rolę położnej w przygotowaniu pacjentki do pobrania materiału biologicznego z szyjki macicy. Podkreśliła rolę
położnej w profilaktyce raka szyjki macicy.
Problemy pielęgniarek i położnych rodzinnych, cele
i wyzwania przedstawiły w swoich wystąpieniach Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
mgr Beata Ostrzycka i Konsultant Wojewódzki mgr Izabela Ćwiertnia. Wystąpienia te wywołały dyskusje wśród
uczestników konferencji.
Wiceprezes NRPi P Beata Żółkiewska przedstawiła standardy opieki okołoporodowej w POZ.
Konferencja odbyła się w miłej atmosferze.

Beata Kierus, Bożena Jakubowska
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VII Jesienne Warsztaty
Pielęgniarstwa
Opieki Paliatywnej

Sprawozdanie
z konferencji
„Zdrowie i szkoła”

K

onsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Opieki
Paliatywnej mgr Izabela Kaptacz zaprosiła do udziału
chętnych na zorganizowane po raz kolejny VII Jesiennych
Warsztatów Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej w Grabinach
koło Tarnowa w dniach 9–10 października 2014 r.
Spotkanie było ukłonem w stronę pielęgniarek opieki
paliatywnej i hospicyjnej połączone ze spotkaniem integracyjnym. Kilkanaście pielęgniarek obecnych na warsztatach
skorzystało z okazji, aby dołączyć do Towarzystwa Opieki
Paliatywnej wypełniając deklaracje członkostwa. Powiększając nasze szeregi, umacniamy swoją pozycję w Ministerstwie Zdrowia jako Towarzystwo na kolejne lata, aby
strzec godnych warunków pracy i opieki nad chorymi nowotworowo.
Tematy sesji dotyczyły:
• „Zagadnień prawnych w świetle aktualnych i projektowanych aktów prawnych istotnych w opiece paliatywnej”
– mec. Krzysztof Socha podał kilka przykładów z życia,
które spotkały pielęgniarki w szpitalach, poradniach czy
też w domu chorego;
• „Aktualnych wyzwań w pielęgniarskiej opiece paliatywnej XXI wieku” – Anna Kaptacz;
• „Leczenia bólu przewlekłego. Rola pielęgniarki w diagnozowaniu i monitorowaniu bólu przewlekłego i przebijającego” – Izabela Kaptacz;
• „Najczęstszych stanów nagłych u pacjentów w opiece paliatywnej (zespół rozpadu guza, zespół ucisku rdzenia,
wzrost ciśnienia śródczaskowego, ostra zatorowość płucna,
hiperkalcemia, uszkodzenie szpiku kostnego” – Wiesława Piotrowska;
• „Podawania leków oraz płynów drogą podskórną
a bezpieczeństwo przy wykonywaniu prac związanych z narażaniem na zranienie ostrymi przedmiotami” – Anna
Białoń-Janusz.
Pielęgniarki przybyłe na warsztaty z całej Polski wymieniały się doświadczeniami i poglądami na temat „Obsługi
portów naczyniowych” a także rozmawiały o problemach
nurtujących zespoły pielęgniarskie w opiece paliatywno-hospicyjnej.
Oddelegowane dwie pielęgniarki z komisji przekazują
podziękowanie dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
za możliwość pobytu na warsztatach.
Jadwiga Kozłowska, Agnieszka Dzika
oraz Zespół Hospicjum Domowego w Pabianicach
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dniu 6 listopada 2014 roku odbyła się konferencja

W „Zdrowie i szkoła”, organizowana przez Naczelną Radę

Pielęgniarek i Położnych w Warszawskim Domu Technika NOT.
W programie konferencji znalazły się wystąpienia:
Pani dr. n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek – Konsultanta
Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego – na
temat: „Pielęgniarska opieka profilaktyczna filarem opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą”. Pani konsultant
zwróciła uwagę na problem otyłości wśród dzieci, podkreśliła konieczność prowadzenia planowej edukacji zdrowotnej
w stosunku do dzieci zdrowych i z problemami zdrowotnymi.
Zaproponowała rozważenie zmiany finansowania świadczeń
z zakresu medycyny szkolnej, osobnego rozliczania zadań profilaktycznych i edukacji zdrowotnej. Propozycja ta nie zyskała
aprobaty uczestników konferencji jak również przedstawiciela
Ministerstwa Zdrowia.
Przedstawicielka Ministerstwa Zdrowia pani Dagmara
Korbasińska – Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka – zapowiedziała zmiany w Rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie poz, ma zostać ujednolicony
termin wykonywania bilansu pięciolatka, tak by każde dziecko
idące do szkoły miało wykonane badania i określoną tzw. gotowość szkolną. Dotychczas tylko około 30 proc. pięciolatków
miało wykonany bilans. W dyskusji z przedstawicielem MZ
poruszony został problem pobierania przez niektóre samorządy
(Lublin, Toruń) opłat za gabinety profilaktyczne w szkołach.
Pani Dyrektor podkreśliła, że jest to niezgodne z prawem
i obiecała powtórną interwencję MZ. Przypomniała, że koszty
prowadzenia gabinetów profilaktyki i opieki przedlekarskiej
są elementem subwencji oświatowej.
Z dużym zainteresowaniem wysłuchałyśmy wystąpienia
Pani Małgorzaty Wojciechowskiej – Prezesa Stowarzyszenia
Pielęgniarek Medycyny Szkolnej. Pani Prezes przedstawiła
wyniki ogólnopolskiej ankiety przeprowadzonej wśród pielęgniarek medycyny szkolnej i propozycje zmian w rozporządzeniu MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie poz.
Dyskusję wywołała propozycja zwiększenia liczby uczniów
przypadających na jedną pielęgniarkę, zwłaszcza w szkołach
specjalnych. Pokazała ona, że pielęgniarki mają różne zdania
w tym temacie.
Pani mgr Wiesława Ostręga – Departament Promocji
Zdrowia Bioetyki i Analiz, Główny Inspektorat Sanitarny – przedstawiła prezentację na temat „Rola pielęgniarki
w szkole promującej zdrowie” oraz „Tworzenie środowiska
www.oipp.lodz.pl

PODZIEKOWANIA
i warunków w szkole sprzyjających zdrowiu uczniów”.
Pani dr n. med. Anna Oblacińska –
Instytut Matki i Dziecka w Warszawie –
omówiła „Wybrane problemy zdrowotne
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym”.
Pan dr hab. n. med. Joanna Mazur
– Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – przedstawiła prezentację na temat
„Jakość życia uczniów z chorobami przewlekłymi”.
Nie pominięto tak ostatnio nośnego
tematu, jakim jest wszawica. „Jak pozbyć
się wszawicy w 15 minut bez wyczesywania”
podpowiadał Pan Piotr Deszcz, przedstawiciel firmy SOLPHARM.
Po zakończeniu konferencji część jej
uczestniczek pozostała, by odbyć szkolenie nt. „Leczenie zespołu uzależnienia
od tytoniu” zorganizowane przez Zakład
Epidemiologii i Prewencji Nowotworów
Centrum Onkologii Instytutu Marii
Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Szkolenie obejmowało wiedzę na temat:
• aspektów zdrowotnych związanych
z paleniem tytoniu oraz skali tego zjawiska w Polsce,
• charakterystyki zespołu uzależnienia od nikotyny,
• procesu zaprzestania palenia,
• diagnostyki uzależnienia i motywacji pacjenta do rozpoczęcia procesu leczenia,
• leczenia farmakologicznego
i wsparcia psychologicznego pacjenta.
Podsumowaniem szkolenia był egzamin testowy, którego zaliczenie warunkowało otrzymanie certyfikatu uprawniającego do kontraktowania i prowadzenia
leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu (ZUT).
Szkolenie było przeprowadzone bardzo
ciekawie i profesjonalnie, wykładowcy
z dużym zaangażowaniem starali się nam
przekazać jak najwięcej materiału w sposób przystępny i kompleksowy.
Ponieważ wiemy, że w dalszym ciągu
część naszych koleżanek nie stroni od papierosów, a chciałoby zerwać z nałogiem
polecamy stronę internetową www.jakrzucicpalenie.pl oraz Telefoniczną Poradnię
Pomocy Palącym tel. 801 108 108
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Podziękowania dla Pani Alicji Budzik
– starszej pielęgniarki Oddziału Chirurgii Dziecięcej
Ośrodka Pediatrycznego im. dr. J. Korczaka w Łodzi.
W związku z przejściem na emeryturę składamy
serdeczne podziękowania i wyrazy uznania
za pełną zaangażowania pracę zawodową,
sumienność i rzetelność w wykonywaniu zawodowych
obowiązków.
Dziękujemy za troskę, cierpliwość i uśmiech
w stosunku do pacjentów oraz całego zespołu.
Życzymy w następnym etapie życia dużo zdrowia,
pogody ducha oraz spełnienia marzeń.
Personel Oddziału Chirurgii Dziecięcej
oraz Bloku Operacyjnego

Bardzo serdeczne podziękowania dla Koleżanek
Pielęgniarek ze szpitala w Głownie (Agnieszki Jasiak,
pielęgniarek anestezjologicznych oraz pielęgniarek
Oddziału Chirurgii Ortopedycznej Oddziału Almed)
za profesjonalizm, perfekcyjną opiekę, ogromne wsparcie,
ale przede wszystkim za ciepło i cudowne traktowanie.
Koleżanki dziękuję Wam bardzo. Jesteście „Wielkie”.
To cudowne, że są takie pielęgniarki.
Pacjentka, koleżanka Grażyna Kozak

Bardzo serdeczne podziękowanie za troskliwość,
wsparcie, profesjonalizm zawodowy i całokształt opieki
pielęgniarskiej, lekarskiej i zespołu rehabilitantów
i personelu pomocniczego (Panie Michale, wielkie dzięki)
Oddziału Rehabilitacji w Tuszynku.
Pani Oddziałowa, Panie Ordynatorze, gratuluję Zespołu
i bardzo gorąco dziękuję.
Wdzięczna pacjentka Grażyna Kozak

Mirosława Centkowska,
Ewa Jóźwiak, Urszula Olczyk
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„Quo vadis pielęgniarko?”
mgr BARŁOMIEJ MORZYSZEK

niepokojem obserwuję sytuację rzeczywistości pielęgniarskiej w naszym kraju. I choćby ktoś chciał usilnie
tę rzeczywistość „zaklinać” mówiąc, że nie jest tak źle, to jednak czarodziejami nie mogą być wszyscy. Ostatnio przyszła
mi taka myśl, że następuje „cicha” dehumanizacja i degradacja
tego zawodu. Stajemy się już nie pielęgniarkami czy pielęgniarzami, ale punktami. Dzisiaj zbieractwo okazuje się w modzie.
Zbieramy w gąszczu wydarzeń życiowych różne przedmioty,
certyfikaty, dyplomy, ale przede wszystkim doświadczenia,
które mogą być dla nas zarówno źródłem radości, ale także
i traumy oraz innych odczuć o różnorakim zabarwieniu.
Oto dzisiaj pielęgniarka kończąca studia wyższe stoi na brzegu swojej „kariery” zawodowej z otwartymi pustymi rękoma
i chyba puste one pozostaną. Dla funduszu zdrowia pielęgniarka
jest dzisiaj punktem. Jeśli wykaże posiadanie wielu certyfikatów i świadectw ukończenia kursów, jest dobrem dla swojego
chlebodawcy – patrz: pracodawcy. Dzięki jej umiejętnościom,
przede wszystkim, podniesie się między innymi stawka za punkt,
który wycenia NFZ. Inna sprawa, to czy sama pielęgniarka ma
z tego korzyść? Jeśli upatruje w tym źródło swej satysfakcji
życiowej, to bardzo dobrze. Gorzej jeśli po raz kolejny zostaje
z niczym, czyli z pustymi rękoma tylko do pomagania innym.
Czy ktoś pomoże pielęgniarce napełnić te ręce, czymś więcej
niż tylko satysfakcją z pomagania? Kto wie…
Kolejno mówiąc pielęgniarka jest sama dla siebie punktem.
W dobie zbieractwa (tak jak się zbiera grzyby, jagody, czy szyszki w lesie) pielęgniarka zbiera punkty. Może robić to w różnorodny sposób, a przede wszystkim udzielając się jako uczestnik
wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów, specjalizacji, warsztatów,
jakie oferuje rynek szkolenia podyplomowego. I nie ma w tym
nic złego, że istnieje pęd do zdobywania wiedzy, umiejętności.
Gorzej tylko, że oczekiwania pracodawców zwiększają się i na
każdym kroku szukając pracy słyszymy pytanie: A jakie ma
pan/i kursy ukończone? Czy ktoś pyta nas w ogóle skąd brać
fundusze na uczestnictwo w tychże? Nie wszystkie bowiem ich
rodzaje można ukończyć z tak zwanych „składek”, a co gorsza
często nie mamy możliwości oddelegowania z zakładu pracy.
Zbierając punkty w praktyce zawodowej, zmniejszamy liczbę
czasu dla własnych rodzin, wypoczynku, realizacji swoich pozazawodowych zainteresowań i hobby. O ile jeszcze nie pracujemy na kolejnym etacie, aby utrzymać koniec z końcem, stajemy się głównym punktem swojego zawodowego bytu.
Czasami zastanawia mnie w tym wszystkim, po co studia
pielęgniarskie mają zgodnie z dyrektywami UE 4600 h, gdzie
nasze uczelnie przekraczają ten próg i ilość godzin wynosi także
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4750 h, skoro okazuje się, że to ciągle za mało, aby wykonywać zawód w różnych jego obszarach? Pamiętam nauczycielkę fizyki z liceum, która mawiała: „dzień bez nauki, to dzień
stracony…” Czy więc zatem musimy uczyć się do końca życia?
Okazuje się, że tak.
Zadziwia mnie fakt, że kraje zachodniej Europy poszukują
„od ręki” każdej ilości pielęgniarek, od których oczekuje się
jedynie dyplomu ukończenia szkoły, znajomości języka i doświadczenia. Podczas gdy w naszym kraju decydenci zamiast
obudzić się i zauważyć, że nie będzie kto miał pracować w tym
zawodzie, wciąż oczekują co raz to większej ilości różnego sortu ukończonych kursów, tak jakby dyplom już co raz to mniej
miał na znaczeniu. Marzy mi się taka sytuacja u nas, gdy to
pracodawca wysyła personel i pokrywa koszt kursu, który
chce, aby pracownik posiadał. Tak się dzieje na świecie, ale
nie w Polsce. Wydaje mi się, że wszystko przyjdzie z czasem
i do nas. Kiedy w końcu zostanie nas tak mało, aż pracodawcy
będą sami poszukiwać nas na rynku pracy. Wtedy, to my będziemy stawiali warunki. Póki co wypierają nas nowe zawody,
z naszych dotychczasowych miejsc pracy. Punkt, to punkt. To
już mniej ważne, kto się chorym zajmuje. Liczy się to, że ktoś
tam będzie sprawował opiekę nad chorymi. Nadal kuriozum
dla mnie stanowi, że w Anglii, w domu opieki na jednego opiekuna przypada pięciu podopiecznych, a na 15 chorych będzie
to 3 opiekunów i 1 pielęgniarka koordynująca. U nas normą
okazuje się, że opiekę specjalistyczną mogą w oddziale szpitalnym zapewnić 3 pielęgniarki, lub 2 pielęgniarki i 1 opiekun
na 40 chorych. Czy nie jesteśmy zatem ściągnięci na ziemię do
rangi punktu, za który NFZ jest płatnikiem?
Jak dalece musi zostać odhumanizowana rola pielęgniarki,
aby nie zatraciło się jej człowieczeństwo? Czy osiągnęliśmy już
dno…? Obawiam się, że wektor zmian nie idzie w dobrym kierunku. Czy znajdzie się jeszcze tylu młodych ludzi, aby zapełnić tę pustkę pokoleniową i braki personalne? Niedługo, aby
wykonywać nasz zawód, będzie trzeba albo być szaleńcem albo
wykazywać się dużym heroizmem, aby nadal go wykonywać
z godnością za niewiele ponad minimalną krajową płacę. Wśród
pielęgniarek znajdują się szeregi tytanów pracy, tej uczciwej
i mozolnej. Niepokój mój budzi, gdy w rozmowie z koleżankami
z pracy dowiaduję się co raz częściej o chorobie i śmierci pielęgniarek już po czterdziestce… I jak tu korzystać z życia?
Istnieją różne mody… dlatego skonstatuję swoje rozważania na stwierdzeniu, że obecnie mamy modę na punkty.
Z uśmiechem na twarzy, czekam jak przyjdzie moda na normalność.
www.oipp.lodz.pl
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koło emerytek

Piękna nasza Polska.
Wycieczka do Inowrocławia i Bydgoszczy
ZDZISŁAWA KULESZA
dniu 18 października 2014 r. wyjeżdżamy na naszą
ostatnią w tym roku wycieczkę do Inowrocławia i Bydgoszczy. Z Łodzi do Łęczycy dookoła mgła, dopiero około
godz. 8.00 pogoda stopniowo się poprawia i możemy oglądać
jesienne krajobrazy. W Inowrocławiu jesteśmy o godz. 10.45.
W budynku Teatru Miejskiego znajduje się stała wystawa
solnictwa, która nawiązuje do historii miasta z solą i jej wydobywania. Inowrocław to „miasto na soli”, jej wydobyciem
trudnili się nasi przodkowie już w starożytności a położenie
na szlaku bursztynowym stwarzało możliwości rozwoju. Powstawały – kopalnia soli z warzelnią, zakłady sodowe, huta
szkła oraz uzdrowisko. Dzielimy się na dwie grupy i zwiedzamy
ekspozycje z przewodnikiem, który przedstawia historię i zgromadzone zbiory. Druga grupa ogląda film. Ciekawa kapliczka
z podświetlonym krzyżem, żyrandole i ściany z soli, portrety patronek św. Kingi i św. Barbary, replika saliny z okresu
średniowiecza, wystawa minerałów w gablotach, wagoniki na
szynach z solą i drabina pokryta naciekami z soli. W jednej
z sal cztery stroje górnicze: robocze – nocne i dzienne, ratownika z maską, wycieraczką i butlą tlenową oraz galowy. Na
głowy – czako (cztery kolory): białe pióra dla inżyniera, sztygara, czarne dla górników, zielone dla władzy, czerwone dla
orkiestry. Na zakończenie zwiedzania głośny sygnał i jazda
windą do góry.
Obok znajduje się Instytut Prymasa Józefa Glempa, który
w dniu 18 grudnia 2008 roku w dniu 80. urodzin, kończąc
posługę prymasowską, dokonał otwarcia tej placówki.
Wracając do autokaru słyszymy hymn Inowrocławia. Jest
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godz. 12.00 – jedziemy zwiedzać tężnie, mijamy stadion, park,
sanatoria, dzielnicę willową. Spacerem obchodzimy tężnie
wdychając solankowe powietrze.
Udajemy się do Bydgoszczy do Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego. Pan Bartosz Masiełajć – nasz przewodnik – oprowadza po kolorowych salonach, których ściany są w pięknych
wzorach: zielonym, niebieskim i czerwonym. Zgromadzono
tu bogate zbiory malarskie, obrazy i portrety, popiersie Jana
Matejki i Leona Wyczółkowskiego. W jednej z sal oglądamy
narzędzia, pędzle i inne urządzenia, których artysta używał
przy malowaniu, robił odbitki prac litograficznych i obdarowywał nimi swych gości. Idąc ulicą Długą pod nr 12 oglądamy dom, w którym mieszkał lekarz Jan Biziel, który w 1919 r.
ukrywał i leczył rannych żołnierzy, uczestników powstania
wielkopolskiego. Następnie zwiedzamy Katedrę pw. śś. Marcina i Mikołaja, gotycki kościół z 1466/1502 r., piękne ołtarze, rzeźbione meble, kolorowe witraże. Idziemy na Starówkę
– ratusz po kolegium jezuickim prezentuje się okazale, ładne
domy z XIX w. Stał tu kościół, który Niemcy rozebrali, obecnie stoi „Pomnik ofiar walk i męczeństwa 3 IX 1939 r.” Idziemy
do makiety miasta, przy której przewodnik pokazuje dawne
usytuowanie domów i obiektów zabytkowych. Gmach opery prezentuje się okazale, przed budynkiem na cokole postać
łuczniczki z łukiem.
Dziękujemy przewodnikowi, który w ciekawy sposób oprowadzał nas po Bydgoszczy i jej zabytkach a okazał się sanitariuszem w szpitalu. O godz. 17.30 wsiadamy do autokaru
i rozśpiewani wracamy do Łodzi.
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katolickie stowarzyszenie pielęgniarek i położnych

Czy jeszcze na coś czekamy…?
BARBARA JAGAS

…mimo zwątpień, niespełnionych nadziei, nieuleczonych zranień, braku przebaczenia, upływających lat… Czy jeszcze na coś
czekamy?… na pomoc wyciągniętym dłoniom, na odbudowanie zaufania, na miłość…?
Dla wierzącego człowieka takim czasem oczekiwania jest Adwent – przyjście Chrystusa. Wiara – przepojona miłością, dobrotliwością i miłosierdziem – prowadzi nas na wyżyny doskonałości i rozwoju człowieczeństwa. Cztery tygodnie oczekiwania
przed nami. Czas pracy nad sobą, nad swym odniesieniem do drugiego człowieka, może nawet tego najbliższego. Coraz częściej żyjemy obok siebie, zagonieni, zestresowani, nieustannie zajęci. Jakoś zawsze brakuje nam czasu, zwłaszcza motywacji do
serdecznej rozmowy, czułych gestów.
Człowiek nieraz upada, ale wielkością jest dźwigać się z upadków. Pomogą nam w tym adwentowe zamyślenia, roraty, sakrament pojednania, rekolekcje. Nasze oczekiwanie będzie wtedy radosne i owocne. Chwyćmy się ręki nadchodzącego Pana, z całą
naszą tęsknotą ku Dobru, bo „każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, by z niej uczynić Betlejem. Każdy z nas ma na tyle ciepłe serce, że może przyjąć nowo narodzoną Miłość. Do tego wystarczy tylko nasza wiara, nadzieje, a miłość przyjdzie sama.”

Życzenia
Niech radosnemu świętowaniu towarzyszy poczucie obecności Boga, a w sercu gości pokój, nadzieja i miłość. Tego życzy wszystkim Koleżankom i Kolegom Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Oddział Wojewódzki w Łodzi z asystentem
kościelnym ks. Pawłem Sudowskim.

Informacje
Adwentowe rekolekcje pracowników służby zdrowia odbędą się 18, 19 i 20 grudnia 2014 roku o godz. 19.00 w kościele
oo. Jezuitów, ul. Sienkiewicza 60.
Spotkanie opłatkowe z ks. abp. Markiem Jędraszewskim dla pracowników lecznictwa odbędzie się 3 stycznia 2015 roku o godz.
18 w Wyższym Seminarium Duchownym przy ul. św. Stanisława Kostki 14.
Serdecznie zapraszamy!
Barbara Jagas – pielęgniarka, członek Zarządu KSPiPP, Przychodnia nr 41 w Łodzi
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Nasza pamięć o tych, co odeszły...
mgr MARIA RZEPKOWSKA

bieżącym roku z okazji Święta Zmarłych po raz pierwszy w historii Łodzi na grobach zasłużonych dla naszego miasta i społeczeństwa pielęgniarek zapłonęły znicze
pamięci. Oto ich nazwiska: śp. Maria Czernik-Krzeszewska,
śp. Franciszka Gawrysiak, śp. Wiktoria Kellerowa, śp. Helena Monita, śp. Danuta Oczkowska, śp. Teofila Maria
Pastwa, śp. Jadwiga Władysława Pietrzak, śp. Adela Potocka, śp. Walentyna Swinder, śp. Maria Sybilska.
W zasobach archiwalnych Komisji Historycznej Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Łodzi, przechowywane są liczne dokumenty nieżyjących pielęgniarek i położnych godnych wyróżnienia. Zatem, aby w uświęconym
tradycją czasie znów dać wyraz pamięci o zmarłych koleżankach i zapalić świece na grobach, potrzebna jest wiedza o ich
lokalizacji i potrzebne są środki finansowe.
Pielęgniarki i położne pochowane są prawie na wszystkich
łódzkich cmentarzach (i nie tylko na łódzkich). Członkinie
Komisji Historycznej Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
i wiele pań z Koła Emerytowanych Pielęgniarek i Położnych
angażują się w tę działalność. Nawiązujemy więc bezpośrednie kontakty z administracją cmentarzy i na tej drodze uzyskujemy potrzebną nam wiedzę. Tegoroczne obchody Święta
Zmarłych w łódzkim środowisku pielęgniarskim wzbogacone
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zostały wyjątkowym wydarzeniem. Mianowicie, w wyniku wieloletnich starań członkiń Komisji Historycznej, a w
szczególności dr Barbary Dobrowolskiej, miejsce spoczynku
śp. mgr Stanisławy Sroczyńskiej zostało uwiecznione tablicą
z wygrawerowanym napisem:
śp. mgr Stanisława Sroczyńska
urodzona 31 lipca 1909 r.
zmarła 15 grudnia 2000 r.
pielęgniarka, pedagog
odznaczona Medalem Florence Nightingale
Tablica została ufundowana przez Polskie Towarzystwo
Pielęgniarskie Oddział w Łodzi. Uroczyste odsłonięcie tablicy
odbyło się w obecności przedstawicielek Koła Emerytowanych
Pielęgniarek i Położnych, pp.: Barbary Dobrowolskiej, Benildy
Fabian, mgr Danuty Ptaszek i mgr Marii Rzepkowskiej.
Obok tablicy złożone zostały kwiaty i zapalony został
znicz pamięci. Przedstawicielki łódzkiego Koła EP iP dekorację
grobów połączyły z modlitwą w intencji wszystkich zmarłych
pielęgniarek i położnych.
Łódź, dnia 7 listopada 2014 r.

Podziękowanie
W imieniu Pielęgniarek dziękuję Zarządowi Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Łodzi za
ufundowanie tablicy i grawerunku wykonanego na grobie śp. mgr Stanisławy Sroczyńskiej.
Dziękuję wszystkim anonimowym ofiarodawczyniom, dzięki którym zapłonęły znicze na wybranych grobach zmarłych pielęgniarek. Dziękuję za kwiaty złożone na grobie profesora Akademii Medycznej w Łodzi
śp. Kazimierza Sroczyńskiego i Jego zmarłej małżonki śp. Stanisławy Sroczyńskiej.
dr Barbara Dobrowolska
Przewodnicząca Komisji Historycznej
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Łodzi
Łódź, dnia 7 listopada 2014 r.
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