


WAŻNE INFORMACJE

ważne adresy
� Okręgowa Izba Pielęgniarek 

i Położnych

ul. Zwycięstwa 190

75– 611 Koszalin

www.oipip-koszalin.org

e-mail: izba@oipip-koszalin.org

� Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek

i Położnych 

czynne:

codziennie 7.30 – 15.30 

poniedziałek, wtorek 7.30 – 17.00 

SeKretariat

Bożena Pstrągowska 

tel. 94 342 59 93, fax 94 348 90 97

� Konto

Bank PeKao S.a. ii/ o/ Koszalin

32 1240 3653 1111 0000 4189 2750

� Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych

Bożena Wojcikiewicz – udziela informa-

cji na temat realizacji zadań okręgowej

rady Pielęgniarek i Położnych codzien-

nie w godzinach pracy biura

� Dział Prawa Wykonywania 

Zawodu

Barbara taterka 

tel. 94 347 15 78

email: pwz@oipip-koszalin.org

� Dział Kształcenia Podyplomowego

liliana Kowalewska

tel./fax 94 341 11 02

email: szkolenia@oipip-koszalin.org

� Radca Prawny

irena renda – udziela porad w zakresie

prawa pracy oraz przepisów związanych

z wykonywaniem zawodu pielęgniar-

ki/położnej we wtorki od godz. 9.00 po

uprzednim uzgodnieniu telefonicznym

(94 342 59 93)

email: radcaprawny@oipip-koszalin.org

� Rzecznik Odpowiedzialności

Zawodowej Pielęgniarek 

i Położnych

małgorzata Szmit 

– pełni dyżury w siedzibie izby 

w ii i ostatni wtorek miesiąca 

od godz. 15.30 – 16.30

WydaWca
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie, 

tel. 94 3425993
Kolegium redaKcyjne

Grażyna Margas, Bożena Wojcikiewicz, Dorota Fenkanin
skład: Beso-media

druk: drukarnia Panda, Wrocław
nakład: 1000 egzemplarzy

Wydawca zastrzega możliwość redagowania nadesłanego materiału.

#STRONA 2

Wszystkiego najlepszego z okazji przejścia na emeryturę,
spełnienia wszelkich marzeń i nadziei z tym związanych

paniom:
Marii Lal    Irenie Kasprzyk

Barbarze Wolskiej    Grażynie Falborskiej

Składają 

koleżanki i koledzy 

z Wojskowej Specjalistycznej 

Przychodni Lekarskiej 

w Kołobrzegu 

Gratulacje
W imieniu 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie 

składam serdeczne gratulacje 
z okazji wygrania konkursu 

na stanowiska Pielęgniarek Oddziałowych 
Regionalnego Szpitala w Kołobrzegu:

– Katarzynie Osuch – Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału 
Kardiologicznego 

– Małgorzacie Krause – Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału 
Urazowo-Ortopedycznego 

– Annie Glińskiej – Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału Chorób
Wewnętrznych z Pododdziałem Hematologicznym 

– Dominice Waśków – Pielęgniarce Oddziałowej Oddziału 
Neonatologicznego z Pododdziałem Patologii Noworodka 

z okazji objęcia stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej, 
życzę pomyślności i sukcesów 

zarówno w pracy jak 
w życiu osobistym. 

Bożena Wojcikiewicz
Przewodnicząca ORPiP



#STRONA 3

WAŻNE INFORMACJE

W tym numerze wiele nowego, bo czas 
i wydarzenia nabierają tempa. W konsulta-
cjach społecznych jest wiele rozporządzeń
m.in. rozporządzenie tzw. koszykowe – bardzo
ważne dla naszego środowiska – regulujące
liczbę i kwalifikacje pielęgniarek i położnych
realizujących świadczenia zdrowotne 
w poszczególnych zakresach świadczeń
gwarantowanych co zapobiegnie jednooso-
bowym osadom pielęgniarskim. dzisiaj 
w ramach obowiązującego rozporządzenia 
w zakresie norm zatrudnienia przedsiębiorcy
ich po prostu nie stosują. 

deficyt kadrowy w pielęgniarstwie rodzi
dobre i złe pomysły na rozwiązanie problemu-
studia pomostowe dla ratowników, aby stali
się pielęgniarkami, niestacjonarne studia
licencjackie, wprowadzenie opiekunów do
sytemu, nowelizacja ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu, stypendia dla studentów 
i absolwentów itp. tak naprawdę tej luki nie
da się tak szybko zapełnić i przez lata będzie-
my się borykać z deficytem kadrowym. moim
skromnym zdaniem zawód należy uatrakcyj-
nić odpowiednimi warunkami pracy, odpo-

wiednim wynagrodzeniem i – jak najszybciej
– drogą legislacyjną wprowadzić opiekuna
medycznego do systemu jako zawód wspo-
magający pracę pielęgniarek i położnych.

trwają negocjacje trójstronne w sprawach

istotnych dla naszego środowiska. czekamy na
rezultaty – więcej informacji z niPiP. obcho-
dziliśmy dzień Pielęgniarki i Położnej, może
trochę w innej konwencji i w mniejszym gronie
niż w poprzednich latach. myślę, że w przy-
szłym roku wrócimy do sprawdzonego spotka-
nia w Bałtyckim teatrze dramatycznym. 

drogie koleżanki pielęgniarki i koledzy
pielęgniarze, mamy swoją patronkę
pielęgniarkę błogosławioną Hannę chrza-
nowską – więcej relacji z przeżyć beatyfika-
cyjnych piszą koleżanki delegowane na tę
uroczystość. 

nareszcie fiskus nie chce od nas podatku
od szkoleń refundowanych przez izbę – więcej
w biuletynie i na stronie internetowej izby.

Podziwiam naszego Kolegę za prozdro-
wotną pasję – maraton brzmi ambitnie 
i dumnie. 

Pozdrawiam Was bardzo serdecznie 
– życzę udanych urlopów, wytchnienia i odpo-
czynku. Pogoda w tym roku jest bardzo łaska-
wa – zasłużyliśmy!  

Bożena Wojcikiewicz, 
przewodnicząca ORPiP 

NA DOBRY POCZĄTEK

drogie KoleżanKi i Koledzy 

Kalendarium OrPiP
MARZEC
27.03 – posiedzenie Prezydium orPiP

KWIECIEŃ
5.04 – w siedzibie izby odbyło się szkolenie 

z rodo dla indywidualnych pielęgniarek i poło-
żnych – ochrona danych osobowych w świetle
nowych przepisów (tzw. rodo). jak powinny
przygotować się do nadchodzących zmian
podmioty medyczne. Szkolenie przeprowadzone
dla indywidualnych praktyk pielęgniarek i poło-
żnych.

10.04 – odbył się egzamin po 5-letniej przerwie
wykonywania zawodu

13.04 – przewodnicząca Bożena Wojcikiewicz
uczestniczyła w posiedzeniu rady Zachodnio-
pomorskiego oW nFZ w Szczecinie

16.04 – udział przewodniczącej orPiP Bożeny
Wojcikiewicz w uroczystości wręczenia czepków
studentom drugiego roku kierunku pielęgniar-
stwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Koszalinie

17.04 – odbyło się posiedzenie Prezydium orPiP
23.04 – okręgowa Komisja rewizyjna przeprowa-

dziła kontrolę w oiPiP w Koszalinie
25.04 – Bożena Wojcikiewicz, przewodnicząca

orPiP wzięła udział w spotkaniu u Wojewody
Zachodniopomorskiego z ogólnopolskim
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Poło-
żnych Zarządu regionu Zachodniopomorskiego
w Szczecinie w sprawie sytuacji pielęgniarek 
i położnych w naszym regionie, spotkanie odby-
ło się w siedzibie urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie.

28.04 – w Krakowie odbyła się uroczystość beaty-
fikacji Służebnicy Bożej Hanny chrzanowskiej 
– w ceremonii udział wzięli przedstawiciele orPiP
w Koszalinie 

MAJ 
9.05 – w siedzibie izby odbyło się szkolenie 

z rodo dla indywidualnych praktyk pielęgniarek
i położnych – ochrona danych osobowych 
w świetle nowych przepisów (tzw. rodo). jak
powinny  przygotować się do nadchodzących
zmian podmioty medyczne.

9.05 – spotkali się członkowie Komisji Socjalnej
celem rozpatrzenia wniosków o udzielenie
pomocy finansowej

9-10.05 – przewodnicząca Bożena Wojcikiewicz 
i zastępca okręgowego rzecznika odpowiedzial-
ności Zawodowej danuta Wojewska uczestniczy-
ły w spotkaniu ze studentami i roku Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

11.05 – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewodni-
czącej orPiP w Koszalinie w uroczystościach
związanych z obchodami międzynarodowego
dnia Pielęgniarki i dnia Położnej w okręgowej
izbie: złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniające
poległe pielęgniarki i sanitariuszki w czasie ii wojny
światowej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie;
udział w mszy św. w kościele św. Kazimierza 
w Koszalinie w intencji pielęgniarek i położnych 

12.05 –  w Hotelu royal Park w mielnie obyły się
główne uroczystości związane z obchodami
międzynarodowego dnia Pielęgniarki i dnia
Położnej

14.05 – Bożena Wojcikiewicz, przewodnicząca
orPiP wzięła w uroczystościach mdPiP zorgani-
zowanego w PWSzZ w Koszalinie

15.05 – odbyło się posiedzenie Prezydium orPiP
16.05 – Bożena Wojcikiewicz, przewodnicząca

orPiP w Koszalinie uczestniczyła w posiedzeniu
rady Społecznej w SP ZoZ Szpitalu Specjali-
stycznym mSWia w Złocieńcu

17.05 –  udział członków orPiP w Koszalinie 
w Komisjach konkursowych na Pielęgniarki oddzia-
łowe w regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu

25.05 – przewodnicząca orPiP w Koszalinie wzięła

udział w iii medycznej Konferencji Szkoleniowej
„dobre praktyki pielęgniarskie w neurologii”.
Konferencja odbyła się w PWSzZ w Koszalinie

26.05 – odbył się Vi rajd Pielęgniarek i Położnych
w Koszalinie. trasa góra chełmska – do Krainy
Łagodności – 46 km.

CZERWIEC 
4.06 – w PWSzZ w Koszalinie odbyły się warszta-

ty edukacyjne na temat „neurorozwojowe stan-
dardy postępowania z noworodkiem i niemow-
lęciem w zakresie pielęgnacji. rozszerzenie diety
zdrowego niemowlęcia, a możliwość wystąpienia
niepożądanych objawów ze strony układu pokar-
mowego, odpornościowego oraz skóry”. Warsz-
taty zostały zorganizowane przez Firmę Pelar-
goS we współpracy z oiPiP w Koszalinie.

4.06 – posiedzenie Komisji Socjalnej
5.06 – posiedzenie orPiP
19-20.06 – udział Bożeny Wojcikiewicz, przewod-

niczącej orPiP w posiedzeniu nrPiP
21.06 – w hali widowiskowo-sportowej w Koszali-

nie odbyła się konferencja „Postępowanie z raną
przewlekłą” zorganizowanej przez ewereth Publi-
shing sp. z o.o., Katedrę i Zakład anatomii opiso-
wej i topograficznej Śląskiego uniwersytetu
medycznego, okręgową izbę Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie

25.06 – przewodnicząca Bożena Wojcikiewicz
uczestniczyła w posiedzeniu rady Społecznej
WSPl w Koszalinie

26.06 – posiedzenie Prezydium orPiP
28.06 – spotkanie Kadry Kierowniczej i Pełnomoc-

nych Przedstawicieli orPiP z przewodniczącą
orPiP Bożeną Wojcikiewicz w siedzibie izby.

29.06 – spotkanie zespołu pielęgniarek epide-
miologicznych – szkolenie nt. „Personel medycz-
ny jako źródło drobnoustrojów chorobotwór-
czych”, „Procedura pobierania materiału do
badań w kierunku clostridium difficile”.



NAsZE sPRAWY NAsZE sPRAWY

12 maja w Royal Parku Hotel & SPA
w Mielnie, pod patronatem prezy-
denta Koszalina Piotra Jedlińskie-
go, odbyły się uroczystość Między-
narodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej.

uroczystość otworzyła Bożena Wojcikie-
wicz – przewodnicząca orPiP w Koszalinie
serdecznie witając przybyłych gości. Wszyst-
kim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym
życzyła pomyślnych dni, szczęścia w życiu
osobistym i rodzinnym, determinacji i entu-
zjazmu w dokonywaniu pozytywnych zmian
oraz współtworzeniu wizerunku pielęgniarki 
i położnej w Polsce i w europie. jednocześnie
podziękowała za profesjonalizm, wrażliwość 
i zrozumienie, dzięki którym pacjenci mogą
mieć poczucie, że w systemie ochrony zdro-
wia, to oni są najważniejsi. 

W swoim dalszym wystąpieniu przybliżyła
najważniejsze problemy występujące w syste-
mie opieki zdrowotnej, które dotyczą obsza-
rów polskiego pielęgniarstwa i położnictwa
oraz możliwościach ich rozwiązań, zawartych
w „Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce”. mówiła również 
o konieczności budowania prestiżu zawodo-
wego, opartego nie tylko na kompetencjach
zawodowych, ale również na godnych warun-
kach pracy i płacy, a także o promowaniu

zawodu i stworzeniu mechanizmów zachęca-
jących do wyboru zawodu pielęgniarki i poło-
żnej.

Po wystąpieniu przewodniczącej wręczono
pielęgniarkom i położnym wyróżnienia za
wzorową postawę zawodową, propagowanie
i przestrzeganie zasad etyki zawodowej,
profesjonalne wykonywanie obowiązków oraz
za wspieranie swoim działaniem samorządu.

Wyróżnienia otrZymaŁy:
• Anna Chojnowska – Szpital Wojewódzki

w Koszalinie,

międzynarodowy dzień
Pielęgniarki i Położnej

#STRONA 4

„Praca nie może być
traktowana – nigdy 
i nigdzie – jako towar, 
bo człowiek nie może
dla człowieka być
towarem”.

Jan Paweł II



• Helena Danielewska – SP ZoZ mSWia 
w Koszalinie,

• Dorota Fenkanin – Szpital Wojewódzki 
w Koszalinie,

• Lidia Figura – nZoZ Vena w Koszalinie,
• Katarzyna Jasik – Szpital Powiatowy 

w Sławnie,
• stefan Hyrcza – regionalny Szpital 

w Kołobrzegu,
• Hanna Kaszkiewicz – nZoZ Vena 

w Koszalinie,
• Violetta Manarczyk – nZoZ Promyk 

w Koszalinie,
• alina miedziocha – PWSzZ w Koszalinie, 
• Jacek Mieszkowski – regionalny Szpital 

w Kołobrzegu,
• Maria Lal – WSPl Koszalin,
• Małgorzata Łukaszczyk – SP ZoZ mSWia

w Koszalinie,
• Gabriela Peliwo – arkamega w Kołobrze-

gu,
• Marzena stanowska – Hospicjum 

w Koszalinie,
• Małgorzata szubstarska – Hospicjum dla

dzieci w Koszalinie,
• Grażyna Wiśniewska – Szpital w Szcze-

cinku Sp z o.o.
• Danuta Wojewska – Fressenius w Kosza-

linie.

Po wręczeniu wyróżnień głos zabrali zapro-
szeni goście, którzy wraz z kwiatami przekaza-
li gratulacje dla wyróżnionych osób oraz wyra-
zili słowa uznania dla naszych zawodów, życząc
zdrowia, optymizmu i satysfakcji z wykonywa-
nych obowiązków oraz sukcesów w dalszym
rozwoju. od nieobecnych gości odczytane
zostały listy gratulacyjne i podziękowania skie-
rowane na ręce Przewodniczącej orPiP. 

NAsZE sPRAWY NAsZE sPRAWY

#STRONA 5

swoją obecnością zaszczycili nas:
• Piotr jedliński – prezydent Koszalina,
• jan Kuriata – rektor PWSzZ w Koszalinie,
• Bernard Krupski – prezes oddziału
rejonowego Polskiego czerwonego
Krzyża w Koszalinie,
• Katarzyna Łasecka-Krystosik – prezes
okręgowej izby lekarskiej w Koszalinie, 
• maria Pomarańska – przewodnicząca i 
i ii Kadencji orPiP w Koszalinie,
• irena Pawlak – przewodnicząca i i ii
Kadencji orPiP w Słupsku,
• justyna laska – przewodnicząca V i Vi
Kadencji orPiP w Koszalinie,
• Krystyna Szornak – okręgowy rzecznik
odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych i i ii kadencji, 
• Bogumiła aziewicz-gabias – konsultant
wojewódzki ds. pielęgniarstwa opieki
paliatywnej,
• robert Szank – dyrektor Specjalistycz-
nego Zespołu gruźlicy i chorób Płuc 
w Koszalinie,
• monika Zaremba – z-ca dyrektora SP
ZoZ mSWia w Koszalinie,
• danuta cybulska – lekarz diabetolg 
– SP ZoZ mSWia w Koszalinie,
• jadwiga derda – naczelna pielęgniarka
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie,
• grażyna margas – naczelna pielęgniar-
ka SP ZoZ mSWia w Koszalinie,
• jolanta Kiekisz – przełożona pielęgniarek
w regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu,
• Halina Sadurek – kierownik działu
medycznego w centrum rehabilitacji
rolników KruS niWa w Kołobrzegu,
• jadwiga Krężlewicz – naczelna
pielęgniarka Specjalistycznego Zespołu
gruźlicy i chorób Płuc w Koszalinie,
• danuta Pietrzela – przedstawiciel
Zarządu regionalnego Zachodniopo-
morskiego ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
regionalny Szpital Kołobrzeg,
• marzena Stanowska – przełożona
pielęgniarek Hospicjum im. m. Kolbego
w Koszalinie,
• pielęgniarki i położne z obszaru działa-
nia naszej izby.



NAsZE sPRAWY NAsZE sPRAWY

#STRONA 6

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy
uroczystości zostali zaproszeni na poczęstu-
nek, była to również doskonała okazja do
rozmów i podzielenia się wrażeniami z przy-
jaciółmi i dawno nie widzianymi koleżankami
i kolegami.

Kolejnym miłym akcentem uroczystości
była część edukacyjna „jak dbać o zdrowie”.
Prelegenci podzielili się swoją wiedzą 
i doświadczeniem zawodowym, a wykładów
dotyczyła: dbania o linię (dietetyk renata
Stęplewska), dbania o duszę (psycholog
kliniczny miejlutie jakubienajtie cybulska),
dbania o kondycję (rehabilitant renata
Bieleń), dbania o stopy (podolog Karolina
Włodarczyk), dbania o urodę (firmy kosme-
tyczne).

Wszyscy obecni z zainteresowaniem
wysłuchali prelekcji przyznając, że informacje
poparte ciekawymi przykładami mogą stać
się inspiracją do zmian w dotychczasowym
życiu.

Po części edukacyjnej czas dla siebie mieli
sponsorzy, którym bardzo dziękujemy za
upominki i wsparcie finansowe naszej uroczy-
stości.

uroczyste obchody międzynarodowego
dnia Pielęgniarki i dnia Położnej przebiegły 
w miłej atmosferze, a zakończone zostały
występem Zespołu Szkoły tańca astra 
– Flamenco. rytmy muzyki i wykonywane
pełne gracji ruchy ciała i dłoni, wyjątkowa
ekspresja ukazująca stan emocjonalny towa-
rzyszący naszemu życiu, wprowadziły wszyst-
kich uczestników w doskonały nastrój. 

GRażyna MaRGas

PODZIĘKOWANIA

Okręgowa Izba Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie składa

serdeczne podziękowania sponsorom
za wsparcie w organizacji 

uroczystości 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

i Dnia Położnej.

Sponsorzy:

� � Medilab Sp. z o.o.

� Dr Weigert Polska sp. z o.o.

� Mercator Medical SA

� Paul Hartmann Polska sp. z o.o.

� ConvaTec Polska Sp. z o.o.

� Merry Kay

� „Jadwiga” Instytut Kosmetyczno-
-Medyczny we Wrocławiu

� Towarzystwo Ubezpieczeniowe
Inter Polska S.A.

Bożena Wojcikiewicz 
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie

Koszalin, 12 maja 2018 r.
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W obiektywie
4 czerwca odbyło się spotkanie eduka-

cyjne dla położnych i pielęgniarek na
temat neurorozwojowych standardów
postępowania z noworodkiem i niemow-
lęciem w zakresie pielęgnacji. Wykład 
o tych zagadnieniach wygłosiła mgr
Barbara adamska.

natomiast dr n. med. dorota Ćwiek,
przybliżyła temat rozszerzania diety zdro-
wego niemowlęcia, a możliwość wystąpie-
nia niepożądanych objawów ze strony
układu pokarmowego, odpornościowego
oraz skóry.

Spotkanie zorganizowała firma Pelar-
gos sp. z o.o. we współpracy z okręgową
izbą Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.

KonFerencja 
o dobrych praktykach

W Państwowej Wyższej Szkole
Zawodowej w Koszalinie, 25 maja,
odbyła się konferencja szkolenio-
wa „Dobre praktyki pielęgniarskie
w neurologii”. 

organizatorem sesji było Polskie towarzy-
stwo Pielęgniarskie, przy współudziale okręgo-
wej izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.
uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać
referatów dotyczących problemów pacjenta
neurologicznego i niepełnosprawności. 

Program zawierał wystąpienia o podsta-
wach klinicznych udarów mózgu, poprzez
tematykę dotyczącą kompleksowego procesu
pielęgnowania, problemów dotyczących jako-
ści życia chorych – w tym trudno gojących się
ran i odleżyn. Prelegenci podjęli próbę zain-
teresowania środowiska pielęgniarskiego
problemami duchowości pacjentów oraz cier-
pienia w milczeniu. 

Przedstawiono bardzo istotną rolę wspar-
cia pacjentów poprzez proces usprawniania 
i aktywność fizyczną, możliwości rehabilitacji
oraz sposobów zaopatrzenia pacjenta.
omówiona została bardzo szeroko tematyka
praktycznego żywienia pacjentów. do udzia-
łu w konferencji zaproszono firmy medyczne,
które przedstawiły innowacyjne technologie
diagnostyki i leczenia zapalenia błony śluzo-
wej jamy ustnej, omówione zostały praktycz-
ne aspekty dysfagii oraz bezpieczeństwo
mikrobiologiczne pacjenta. 

tematyka szkolenia spotkała się z bardzo
dużym zaintresowaniem środowiska
pielęgniarskiego. W konferencji udział wzięło

ponad 120 uczestników z całego regionu
Pomorza Środkowego. 

organizatorzy dziękują za duże zaintere-
sowanie spotkaniem i za uczestnictwo 
w konferencji. Kolejna edycja spotkania
odbędzie się 26 października. tematem
konferencji będzie „Zdrowie rodziny” – mama,
tata i ja. już teraz serdecznie zapraszamy. 

dR WiesłaW KOWaleWsKi, 
KieROWniK ZaKładu PielęGniaRstWa PWsZ

W KOsZalinie
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Uwaga! ważna inForMaCJa PodaTKowa

możemy odzyskać pieniądze
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Poło-
żnych w Koszalinie informuje, że
nie będzie już sporządzała dekla-
racji PIT-8C i pobierała zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycz-
nych od członków samorządu,
którzy korzystają z nieodpłatnych
kursów specjalistycznych, kwalifi-
kacyjnych i szkoleń specjalizacyj-
nych organizowanych OIPiP lub
otrzymują od Izby refundację kosz-
tów kształcenia podyplomowego. 

W oparciu o prezentowany w aktualnym
orzecznictwie naczelnego Sądu administra-
cyjnego pogląd ( wyroki z dnia 30 maja 2017r
w sprawach: Sygn. akt ii FSK 1206/15 i Sygn.
akt ii FSK 1528/15) wskazujący m.in. na
wzajemność świadczeń izby i członków samo-
rządu, co zdaniem sądów powoduje, że
zapewnienie nieodpłatnych w całości lub 
w części form kształcenia nie stanowi opodat-
kowanych świadczeń nieodpłatnych, a przy-
znawane przez samorząd świadczenia w wyni-
ku refundacji nie powinny podlegać
opodatkowaniu, okręgowa izba Pielęgniarek
i Położnych w Koszalinie w dniu 28 lutego
2018r. wystąpiła do dyrektora Krajowej infor-
macji Skarbowej o wydanie indywidualnej
interpretacji podatkowej dotyczącej podatku
dochodowego od osób fizycznych w zakresie
skutków podatkowych finansowania w całości
lub części członkom samorządu kosztów
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Zdaniem izby (stanowisko przedstawione
we wniosku) uczestnictwo w kursie szkole-
niowym organizowanym przez organ samo-
rządu zawodowego i finansowanym z jego
środków nie powoduje przychodu po stronie
uczestniczących w tym kursie osób, 
a w związku z tym nie podlega opodatko-
waniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych. nie stanowi ono także nieod-
płatnego świadczenia na rzecz uczestników
kursów, bowiem uczestnictwo w nich powią-
zane zostało z ekwiwalentem w postaci obli-
gatoryjnego opłacania składki członkowskiej
na rzecz izby.

W wydanej w dniu 17 maja 2018 r. inter-
pretacji indywidualnej nr 0115 Kdit22 .4011.
106.2018.2.enB dyrektor Krajowej informacji
Skarbowej uznał stanowisko okręgowej izby
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie w zakre-

sie braku obowiązku podatkowego
członków izby od wartości szkoleń 

i kursów organizowanych, opłaca-
nych lub refundowanych przez

izbę – a więc finansowanych 
z ich składek członkowskich
– za prawidłowe. 

z treścią interpretacji można
zapoznać się na stronie inter-
netowej oiPiP 

W związku z powyższym izba nie ma
obowiązku składania Pit-8c wykazującej
kwoty refundowanych kosztów poszczegól-
nym członkom izby z tytułu udziału w różnych
formach szkolenia/dokształcania:

1) szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja)
2) kurs kwalifikacyjny
3) kurs specjalistyczny
4) kurs dokształcający

W ramach nałożonego na członków samo-
rządu ustawowego obowiązku stałego aktu-
alizowania swojej wiedzy i umiejętności zawo-
dowych oraz prawa do doskonalenia
zawodowego w różnych rodzajach kształcenia
podyplomowego (art 66 ust 1 ustawy z dnia
15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej – t.j. dz.u. 2018.123.). 

W wyniku uzyskania powyższej inter-
pretacji, pielęgniarki i położne, które otrzy-
mały z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Poło-
żnych w Koszalinie informację PIT-8C 
z tytułu refundacji szkoleń mogą samo-
dzielnie składać korektę swoich zeznań za
lata poprzednie i starać się o zwrot nadpła-
ty z tytułu opodatkowania przychodu
wykazanego w PIT-8C z tytułu refundacji
wyżej wymienionych szkoleń. 

Informujemy, że okres korekty zeznania
rocznego może obejmować maksymalnie 

5 lat wstecz (do końca 2018 roku można
będzie składać korekty deklaracji za 2012
r.).

Dokonanie powyższej korekty nie jest
obowiązkiem podatnika, a prawem, 
z którego może skorzystać.

Pomocne dokumenty do złożenia
korekty zeznań rocznych:

• wniosek o stwierdzenie nadpłaty – wzór
do pobrania na stronie internetowej
IZBY – należy przygotować osobny dla
każdego roku podatkowego

• kopia interpretacji podatkowej (na stro-
nie internetowej)

• formularz z korektą zeznania podatko-
wego za składany rok – należy przygo-
tować osobiście – informacje dotyczące
korekty Pit-ów należy pozyskać z właści-
wego urzędu Skarbowego.

• dokument potwierdzający ukończenie
danej formy dokształcania przez wnio-
skodawcę 

Zapraszam na stronę internetową Izby,
aby uzyskać wymagane dokumenty do
złożenia wniosku o nadpłatę opodatkowa-
nia przychodu wykazanego w PIT-8C 
z tytułu refundacji wyżej wymienionych
szkoleń. 

PRZeWOdnicZąca ORPiP 
BOżena WOjciKieWicZ 
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wzór wniosKU

(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

(adres zamieszkania)

(PeSel)

(niP)

Naczelnik Urzędu skarbowego
w

Wniosek
o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych 
za rok .............. w celu otrzymania zwrotu nadpłaconej kwoty

na podstawie art. 75 § 1 i § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. dz.u. 2018.800), zwracam się z prośbą o stwierdzenie nadpła-
ty w podatku dochodowym od osób fizycznych za rok ...................., powstałej na skutek wykazania w zeznaniu rocznym zobowiązania podatkowego
w wysokości większej od należnej i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych – wynikającego z Pit–8c wystawionego przez okręgową
izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie z tytułu refundacji szkoleń.

Uzasadnienie
W złożonym w urzędzie zeznaniu rocznym, wykazałam (i uiściłam) należny podatek w zawyżonej kwocie .............................. zł. Zawyżenie zade-

klarowanego podatku wynikało przepisania z Pit–8c wystawionego przez okręgową izbę Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie wartości świad-
czenia przyznanego mi jako członkowi oiPiP w Koszalinie z tytułu refundacji kosztów

(rodzaj szkolenia, kursu, kształcenia)

mając na uwadze pogląd reprezentowany w orzecznictwie sądowym (wyroki nSa z dnia 30 maja 2017 r. – ii FSK 1528/15 i ii FSK 1206/15) wska-
zujący m.in. na wzajemność świadczeń (izby i członków samorządu) co zdaniem sądów powoduje, że zapewnienie nieodpłatnych w całości czy
części form kształcenia nie stanowi opodatkowanych świadczeń nieodpłatnych, a przyznawane przez samorząd świadczenia w wyniku refunda-
cji nie powinny podlegać opodatkowaniu, okręgowa izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie w dniu 28 lutego 2018r. wystąpiła do dyrektora
Krajowej informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakre-
sie skutków podatkowych organizowania, finansowania bądź refundacji członkom izby udziału w szkoleniach zawodowych w celu uzyskania stano-
wiska czy uczestnictwo członka samorządu w szkoleniach /kursach zawodowych finansowanych bądź refundowanych poprzez zwrot całości lub
części kosztów poniesionych przez członka samorządu zawodowego, powoduje przychód po jego stronie, a w związku z tym czy podlega opodat-
kowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W wydanej w dniu 17 maja 2018r. interpretacji indywidualnej nr 0115 Kdit22 .4011. 106.2018.2.enB dyrektor Krajowej informacji Skarbowej
uznał stanowisko okręgowej izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie w zakresie braku obowiązku podatkowego u członków izby 
(tj. u pielęgniarek i położnych) od wartości szkoleń i kursów organizowanych, opłacanych lub refundowanych przez izbę – a więc finansowanych
z ich składek członkowskich za prawidłowe. 

Z uwagi na wzajemność świadczeń pomiędzy izbą, a jej członkami – u korzystających ze szkoleń i kursów nie powstaje dochód w postaci nieod-
płatnych świadczeń. W konsekwencji organ samorządu nie ma obowiązku sporządzenia dla wskazanego uczestnika kursu informacji Pit–8c, bowiem
uczestnik ten nie uzyskuje dochodu w postaci nieodpłatnego świadczenia. 

Wobec powyższego niniejszy wniosek – o stwierdzenie nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych i zwrot nadpłaconej kwoty podat-
ku jest uzasadniony.

Kwotę nadpłaty proszę przekazać na moje konto bankowe:
nr

(podpis podatnika)

Załączniki:
1. deklaracja/korekta zeznania podatkowego za .................... rok,
2. Kserokopia interpretacji indywidualnej 
0115-Kdit2-2.4011.106.2018.2.enB z w dnia 17.05 2018 r.
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dZień
PielęgniarKi
w PWSZZ 
w Koszalinie

14 maja, z inicjatywy studentów 
I roku i wykładowców Zakładu
Pielęgniarstwa w murach uczelni
odbyły się uroczyste obchody
Międzynarodowego Dnia Pielę
gniarki i Położnej. 

W roku 1965 międzynarodowa rada
Pielęgniarek (international council of nurses)
ogłosiła 12 maja – dzień urodzin Florence
nightingale – międzynarodowym dniem
Pielęgniarek. temat przewodni tegorocznych
obchodów było hasło „Pielęgniarki głosem
ku zmianie, na rzecz zdrowia jako podsta-
wowego prawa człowieka”. 

uroczystym obchodom towarzyszył
koncert muzyki klasycznej w wykonaniu uczni-
ów Zespołu Państwowych Szkół muzycznych
im. grażyny Bacewicz w Koszalinie. niezwy-
kłego kolorytu obchodów dodał fakt, iż
studentki, pełniące podczas uroczystości
funkcję prelegentek były ubrane w repliki
strojów pielęgniarskich z XiX wieku. 

Z inicjatywy studentów i roku pielęgniar-
stwa przed uczelnią odbył się piknik prozdro-
wotny: badanie piersi na fantomie, badanie
ciśnienia oraz tętna, pokaz pierwszej pomocy,
konkursy i zabawy dla dzieci.
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16 KwieTnia w Pwsz w Koszalinie, JUż Po raz szósTy, nasTąPiło 
UroCzysTe wręCzenie CzePKów. 33 sTUdenTów drUgiego roKU 
PielęgniarsTwa syMboliCznie dołąCzyło do grona PielęgniareK 
i Pielęgniarzy. 

uroczyste wręczenie czepków

dla studentów to bardzo ważny moment,
gdyż stanowił pierwszy stopień w rozpoczy-
nającej się karierze zawodowej. Samo uroczy-
ste wręczenie czepków pełni dwie funkcje:
informacyjną – forma przekazu informacji 
o stopniu zawansowania wykształcenia zawo-
dowego i refleksyjną – wyzwalanie myślenia
opartego na idei humanizmu. 

Symbolika zawodowa w pielęgniarstwie
ma długą tradycję i stanowi bardzo istotny
element zawodowej kultury. Podstawowe
symbole zawodowe w pielęgniarstwie, takie
jak: pielęgniarski czepek, mundur, lampka
oliwna, tekst przyrzeczenia/ślubowania i hymn
pielęgniarski, jak również zawodowy ceremo-
niał spełniają wiele funkcji ważnych zarówno
dla tej grupy zawodowej, jak też samych
pacjentów. Poprzez symbole zawodowe
komunikuje się pacjentom, ich rodzinom,
współpracownikom i całemu społeczeństwu,
kim jest pielęgniarka, pielęgniarz i pielęgniar-
stwo, jakie wartości są istotne w tym zawodzie
i czego możemy od pielęgniarki, pielęgniarza
oczekiwać. Posługiwanie się symbolami
pozwala na umocnienie zaufania, jakim społe-
czeństwo obdarowuje tę grupę zawodową. 

Podczas uroczystości studenci złożyli przy-
rzeczenie, które stanowi wprowadzenie do

Kodeksu etyki Zawodowej Pielęgniarki,
odśpiewali hymn pielęgniarski, otrzymali
symboliczne czepki pielęgniarskie, a przez

symboliczne zapalenie świec wprowadzili
światło lampy z epoki prekursorki zawodu 
– Florencji nightingale.
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W spotkaniu wzięli
udział także eksperci:
prof. ewa Helwich 
– konsultant krajowy
w dziedzinie neo-
natologii, prof.
Krzysztof czaj-
kowski – konsul-
tant krajowy 
w dziedzinie
p o ł o ż n i c t w a  
i ginekologii i ewa
janiuk – położna, wice-
prezes naczelnej rady Pielęgniarek 
i Położnych jako przedstawiciele Zespołu
powołanego przez ministra Zdrowia do przy-
gotowania projektu standardów organizacyj-
nych w opiece okołoporodowej.

głównym celem zmian jest zapewnienie
bezpieczeństwa oraz utrzymanie dobrego
stanu zdrowia matki i dziecka przy jednocze-
snym minimalizowaniu interwencji medycz-
nej. nowe standardy ma także na celu popra-
wę bezpieczeństwa i komfortu rodzącej,
ochronę kobiet i dzieci przed nadmierną
medykalizacją, ujednolicenie zasad opieki nad
rodzącą, wyposażenie podopiecznych 
w wiedzę na temat organizacji opieki około-
porodowej i praw pacjenta, propagowanie
edukacji przedporodowej w celu obniżenia
lęku kobiet i ograniczenia liczby cięć cesar-
skich, upowszechnianie karmienia naturalne-
go.

Najważniejsze zmiany w standar-
dach opieki okołoporodowej 

to fakt, iż nowe przepisy nie ograniczają się
wyłącznie do ciąży i porodu o charakterze
fizjologicznym – standard dotyczy wszystkich
ciąż i porodów. 

W jednym akcie prawnym uwzględniamy
przepisy dotyczące ciąży, łagodzenia bólu
porodowego oraz zasad organizacji pracy
personelu w przypadkach szczególnie trud-
nych takich jak poronienie, urodzenie
martwego dziecka, urodzenie ciężko chorego
dziecka – podkreślali przedstawiciel mini-
sterstwa.

nowe przepisy nakazują szkolenia perso-
nelu w zakresie stosowania standardów oraz
monitorowanie ich stosowania z uwzględnie-
niem tychże działań w regulaminach organi-
zacyjnych podmiotów realizujących opiekę
okołoporodową.

Zgodnie nowymi normami zostanie zlikwi-
dowana obowiązkowa hospitalizacja po 41.
tygodniu ciąży. 

doprecyzowane zostaną przepisy, aby
mieć większą pewność, że pacjentka wybrała
i poznała swoją położną jeszcze przed poro-
dem (w 21.-26. tygodniu).

ujednolicone będą ramy programowych

edukacji przedporodowej. Za edukację
przedporodową odpowiada położna, ma
dowolność doboru osób poszczególnych
specjalności w realizowaniu programu
edukacji.

Wprowadzony zostanie nakaz oceny ryzy-
ka nasilenia objawów depresji 3 razy 
(w 11.-14. tygodniu ciąży, w 33.-37. tygodniu
ciąży i miesiąc po porodzie w czasie wizyty
położnej w miejscu zamieszkania lub pobytu
matki i jej dziecka).

Łagodzenie bólu nie będzie traktowane
jako dodatkowa interwencja medyczna
(pacjentka musi wiedzieć, jakie metody uśmie-
rzania bólu są dostępne na oddziale i może
wybrać spośród nich).

Kobiety w szczególnych sytuacjach (np.
śmierć dziecka, ciężkie wady) będą miały
zapewnioną szczególną opiekę.

Kobiety będą mieć prawo do wcześniej-
szego zapoznania się z miejscem porodu.

decyzję o możliwości spożywania posiłków
przez rodzącą będzie podejmował lekarz.

Wprowadzony obowiązek wykonywania
wszystkich zabiegów pielęgnacyjnych i obowi-
ązkowych standardowych procedur wobec
noworodka w obecności matki na sali „matka
z dzieckiem”.

nastąpi promocja karmienia piersią 
i zachęcanie szpitali do podawania mleka 
z banków mleka kobiecego noworodkom
przedwcześnie urodzonym, w tym o znacznej
niedojrzałości, które nie mogą być karmione
mlekiem swojej matki.

Podawania mleka modyfikowanego nowo-
rodkom jest umieszczone na liście interwen-
cji medycznych (obok amniotomii, indukcji
porodu, stymulacji czynności skurczowej
macicy, nacięcia krocza i cięcia cesarskiego),

których ograniczenie jest celem wprowadze-
nia standardów.

doprecyzowane zostaną procedury bada-
nia fizykalnego noworodka po porodzie 
w sposób gwarantujący zachowanie kontaktu
„skóra do skóry”.

szczególna rola położnej
Projekt standardów organizacyjnych opie-

ki okołoporodowej zwraca szczególną uwagę
na właściwe wykorzystanie wiedzy i kompe-
tencji położnych, aby umożliwić większą
samodzielność położnych w opiece nad
matką i noworodkiem.

Projekt rozporządzenia został przekazany
do konsultacji społecznych.

Przesłano go do zaopiniowania do
okręgowych izb pielęgniarek i położnych. Po
zebraniu nadesłanych uwag zostaną przeka-
zane do ministerstwa Zdrowia.

eWa janiuK

NOWE sTANDARDY OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ
ProPozyCJe nowyCh sTandardów oKołoPorodowyCh PrzesTawił 
MinisTer zdrowia ŁuKasz szumOwsKi wraz z wiCeMinisTer Józefą
szczureK-ŻelazKO. 

31 grudnia 2018 roku przestają
obowiązywać dotychczasowe 
standardy medyczne opieki 
okołoporodowej. 
1 stycznia 2019 roku planowane jest
wprowadzenie w życie nowych stan-
dardów organizacyjnych w opiece około-
porodowej w formie rozporządzenia 
ministra Zdrowia. jedynie część Xiii pkt 7
mówiąca o zapewnieniu niezbędnego
sprzętu medycznego do skutecznego
pozyskiwania mleka dla każdej matki
tego potrzebującej obowiązywać będzie
od 1 stycznia 2022 roku.
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W procesie antybiotykoterapii realizowa-
nej u dzieci w warunkach ambulatoryjnych 
i w domu chorego uważam, że większość
zakażeń u dzieci w warunkach pozaszpital-
nych ma etiologię wirusową i nie wymaga
stosowania antybiotyków. Występują jednak
zakażenia bakteryjne, na które lekarz stosuje
antybiotyk.

Bezpieczna antybiotykoterapia u dzieci 
w warunkach domowych, to nie tylko dobór
odpowiedniego leku i dawki, ale również
wybór doustnej drogi podania leku. W przy-
padku podejrzenia zakażenia u dziecka, które
wymaga antybiotykoterapii dożylnej – dziec-
ko powinno być skierowane do szpitala. 

Zlecenia przez lekarza domięśniowej anty-
biotykoterapii u dzieci jest w mojej ocenie
nieetyczne, wywołujące niepotrzebną traumę
u dziecka, pomijając już ryzyko powikłań. 

Według współczesnej wiedzy medycznej
i dostępnych ,metod leczenia dzieci powin-
no się wybierać najbardziej bezpieczne leki 
i drogi podawania leków, czyli: droga doust-
na realizowana w warunkach ambulatoryj-
nych, a tym bardziej w warunkach domo-
wych, a w przypadku przeciwwskazań 
– droga dożylna, stosowana w warunkach
szpitalnych (niezależnie od produktu leczni-
czego).

opisywane powikłania u dzieci po poda-
waniu leków drogą domięśniową w postaci
np. uszkodzeń nerwu kulszowego, uszkodzeń
mięśni pośladkowych, do zaników włącznie,
jak również reakcje alergiczne od wysypki
uczuleniowej do wstrząsu anafilaktycznego
włącznie oraz trauma i ból spowodowany
stałymi, częstymi iniekcjami są wystarczający

powodem do niestosowania tej formy lecze-
nia dzieci. 

o możliwych zdarzeniach niepożądanych
powinni być poinformowani opiekunowie
dziecka. 

artykuł 12, punkt 2, 3 i 4 ustawy o zawo-
dach pielęgniarki i położnej daje prawo
odmowy wykonania zlecenia lekarskiego, 

w przypadku gdy jest ono niezgodne z sumie-
niem pielęgniarki lub jej kwalifikacjami oraz
jeśli zaraża życiu chorego. W takiej sytuacji
pielęgniarka wskazuje pisemnie przyczynę
odmowy wykonania zlecenia, z jej uzasadnie-
niem oraz informuje o tym fakcie rodziców.
rodzice w takiej sytuacji winni się udać do
lekarza w celu zmiany metody leczenia lub
zmienić lekarza, który potraktuje dziecko
profesjonalnie i z empatią. 

dR n. Med. KRystyna PisKORZ-OGóReK,
KOnsultant KRajOWy W dZiedZinie

PielęGniaRstWa PediatRycZneGO 

Podawanie anTybioTyKów 
U dzieCi na zleCenie leKarsKie
w doMU Chorego

Prezes NRPiP Zofia Małas została
powołana przez Ministra Zdrowia,
Łukasza Szumowskiego w skład
rady społecznej debaty o zdrowiu
„Wspólnie dla Zdrowia”.

debata o zdrowiu „Wspólnie dla Zdrowia”
to cykl spotkań merytorycznych, które mają
doprowadzić do konkluzji, w jaki sposób
najlepiej wykorzystać zwiększone środki na
ochronę zdrowia. decyzja o znacznym zwięk-
szeniu wydatków państwa na ochronę zdro-
wia do poziomu 6 proc. PKB stworzyła wyjąt-
kową szansę na wprowadzenie zmian 
w służbie zdrowia, tak, aby działała sprawniej
i efektywniej. 

optymalne wykorzystanie większych niż
kiedykolwiek przedtem publicznych wydat-
ków na ochronę zdrowia wymaga publicznej
dyskusji. celem debaty jest ustalenie priory-
tetów i wytyczenie działania przez ogólno-
społeczny dialog, wspólnie z różnorodnymi
środowiskami: pacjentów, lekarzy, pielęgnia-
rek i innych zawodów medycznych, praco-
dawców i ekspertów. Przyszły kształt systemu
ochrony zdrowia w Polsce będzie oparty na
oczekiwaniach społeczeństwa

ogólnonarodowa debata ma odpowie-
dzieć przede wszystkim na trzy najważniejsze
pytania:

1. jak podzielić i najlepiej zainwestować
zwiększone wydatki publiczne na ochronę
zdrowia?

2. co zrobić, abyśmy, jako społeczeństwo
i obywatele żyli w dobrym zdrowiu jak
najdłużej?

3. W jaki sposób państwo powinno być
odpowiedzialne za zdrowie obywateli 
i pomagać im w dbaniu o swoje zdrowie?

Prezes nrPiP zoFia Małas Powołana w sKład
rady sPołeCzneJ debaTy 

„WSPólnie dla ZdroWia”
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Ministerstwo Zdrowia pracuje z Naczel-
ną Rada Pielęgniarek i Położnych oraz 
z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym
Pielęgniarek i Położnych nad zmianami
prawnymi dotyczącymi kluczowych
kwestii. negocjacje nie są jawne. Podobnie
jak zresztą było przy negocjacjach rezyden-
tów. część pielęgniarek i położnych nie godzi
się z utajnianiem, a niPiP wydał w tej sprawie
dziś oświadczenie. 

„Naczelna Rada Pielęgniarek i Poło-
żnych jest organem samorządu zawodowe-
go, której celem jest reprezentowanie
pielęgniarek i położnych tak by jak najlepiej
dbać o interesy zawodowe, społeczne 
i gospodarcze tej grupy. Prowadzone z Mini-
sterstwem Zdrowia trójstronne rozmowy 
z udziałem Ogólnopolskiego Związku
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
wynikają ze statutowego obowiązku NRPiP

dotyczącego opiniowania aktów prawnych 
i dbania o zapewnienie środowisku godzi-
wych warunków pracy i płacy.

decyzja o nieujawnianiu obecnego stanu
rozmów została ustalona trójstronnie i wyni-
ka z tego, że negocjacje wciąż trwają. Wyni-
ki rozmów zostaną przedstawione całemu
środowisku, a efekty prac rzetelnie zapre-
zentowane jeszcze w tym miesiącu. nrPiP
zależy na tym, żeby nie przedstawiać wyni-
ków fragmentarycznych, które przez brak
pełnego kontekstu i szczegółowych ustaleń
mogą powodować dezinformację i utrwalanie
przekonań niezgodnych z prawdą.

jednocześnie nrPiP nieustannie podtrzy-
muje stanowisko dotyczące ustawy z dnia 8
czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najni-
ższego wynagrodzenia zasadniczego
pracowników wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach
leczniczych (dz. u. poz. 1473). Pielęgniarki 

i położne stały się na mocy przywołanej usta-
wy personelem medycznym gorszej katego-
rii – nie zgadzamy się na zawarte w ustawie
zapisy i postulujemy m.in. o zwiększenie
wynagrodzeń w służbie zdrowia oraz takie
ustalenie ich wysokości, aby wynagrodzenia
pielęgniarek i położnych odpowiadały zakre-
sowi ich zadań i odpowiedzialności oraz
poziomowi wymaganego wykształcenia 
i oczekiwanego zaangażowania w procesie
leczenia i pielęgnowania pacjentów.

Podtrzymujemy także stanowisko 
o konieczności wyeliminowania jednoosobo-
wych dyżurów, które są zagrożeniem zarów-
no dla bezpieczeństwa naszego zawodowe-
go środowiska jak i zdrowia pacjentów.
Konieczne jest ustalenie norm zatrudnienia
adekwatnych do charakteru placówki.

Prowadzenie rozmów z Ministerstwem
Zdrowia jest elementem szerszych prac 
i postulatów NRPiP i OZZPiP, a o jego efek-
tach – wraz z pozostałymi zaangażowanymi
stronami – będziemy informować tak szybko
jak to możliwe”.

OśWIADCZENIE NRPIP 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Poło-
żnych od dawna zabiega, aby bezpieczne
dla pacjenta normy zatrudnienia przed-
stawicieli tych zawodów były wpisane 
u płatnika w tzw. rozporządzenia koszy-
kowe. Powinien on pilnować jakości opie-
ki pielęgniarskiej nad pacjentem. Środowi-
sko podkreśla potrzebę usankcjonowania
norm, aby zaistniały w formie rozporządzenia
narodowego Funduszu Zdrowia. Według
zachodnich wzorców pielęgniarka powin-
na mieć pod opieką na dyżurze kilku, a nie
kilkunastu czy nawet kilkudziesięciu

pacjentów. tak też powinno być w przypad-
ku polskich przedstawicieli zawodu.

– W strategii dla polskiego pielęgniar-
stwa opracowano tzw. metodę wskaźni-
kową zabezpieczenia pacjenta w świad-
czenia pielęgniarskie, nie tylko szpitalne,
ale także w obszarze psychiatrii oraz opieki
długoterminowej – powiedziała serwisowi
eNewsroom Zofia Małas, prezes Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych 
– Rozwiązania opracowane w ramach
strategii, zgodnie z obietnicą Ministra
Zdrowia, powinny ukazać się w postaci

aktu prawnego. nrPiP od dawna podej-
muje działania na rzecz wprowadzenia
odpowiednich zapisów w zakresie minimal-
nych norm zatrudnienia, co pomoże zapo-
biegać jednoosobowym obsadom. Nie
można oczywiście zapominać o brakach
kadrowych wśród pielęgniarek i poło-
żnych oraz o obecnej luce pokoleniowej.
należy jednak jasno wyznaczyć cel, do
którego należy dążyć. Bez tego nie można
mówić o zwiększeniu liczby osób podejmu-
jących zatrudnienie w tych zawodach 
– podsumowała małas.

Pielęgniarki chcą jasnych norm zatrudnienia 
i wyeliminowania jednoosobowych dyżurów



WAŻNE INFORMACJE WAŻNE INFORMACJE

#STRONA 16

liturgii przewodniczył legat papieski
kardynał angelo amato, prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych.

odczytał on list apostolski ojca Świętego,
w którym papież zezwolił, aby Hannie chrza-
nowskiej, „osobie świeckiej, która kierując się
miłością jezusa dobrego Samarytanina,
poświęciła się cierpiącym na ciele i duchu,
gorliwie im pomagając”, przysługiwał tytuł
błogosławionej.

Po odczytaniu listu apostolskiego papieża
odsłonięto obraz beatyfikacyjny nowej błogo-
sławionej.

Portret namalował Zbigniew juszczak 
i przedstawia Hannę chrzanowską jako 
30-letnią pielęgniarkę. W rękach trzyma ona
różaniec oraz rachunek sumienia pielęgniar-
ki, którego jest autorką. Wizerunek ten znaj-
dzie swoje docelowe miejsce w kaplicy kościo-
ła św. mikołaja, gdzie będzie można oddawać
cześć bł. Hannie chrzanowskiej.

W wygłoszonej homilii kardynał amato
powiedział, że w osobie błogosławionej
Hanny chrzanowskiej „Kościół świętuje
kreatywność miłosierdzia, które na wzór jezu-
sa – dobrego Samarytanina szeroko otwiera
swoje ramiona, aby przyjąć i otoczyć opieką 
i troską chorych, cierpiących i słabych”.
nazwał ją „aniołem nadziei chrześcijańskiej”,
a jej filantropijną działalność „prawdziwym 
i właściwym apostolstwem chrześcijańskim,
apostolstwem zbawczej obecności krzyża
jezusa chrystusa w życiu osób chorych, dla

których Hanna chrzanowska była aniołem
nadziei chrześcijańskiej i latarnią światła 
w ciemności ludzkiego bólu”.

W homilii prefekt Kongregacji Spraw Kano-
nizacyjnych, przywołując biografię nowej
błogosławionej stwierdził, że ta krakowska
pielęgniarka była prawdziwą uczennicą chry-
stusa, dobrym pasterzem, matką wobec
swoich chorych. 

„jej życie i jej postępowanie stanowi
kompendium cnót chrześcijańskich, zainspi-

rowanych słowami jezusa, który mówi: to, co
uczyniliście jednemu z braci moich najmniej-
szych, mnieście uczynili”.

W dalszej części homilii watykański dostoj-
nik powiedział: „Wpatrując się w postać
Hanny, pochylonej nad chorymi, również i my
uczmy się nad nimi pochylać. uczmy się trosz-
czyć o wszystkich, którzy potrzebują pocie-
szenia, wsparcia, zachęty i naszej pomocy. 
a jest ich wielu – są to maluczcy, opuszczeni,
wygnani, słabi, osoby z marginesu, schoro-

Beatyfikacja Hanny chrzanowskiej 
28 KwieTnia, w sanKTUariUM bożego Miłosierdzia w łagiewniKaCh, 
o godzinie 10 odbyła się msza beatyfiKacyJna PielęgniarKi Hanny 
cHrzanOwsKieJ. UroCzysTość beaTyFiKaCJi PionierKi PielęgniarsTwa 
sPołeCznego, blisKieJ wsPółPraCowniCy Karola woJTyły, odbyła się 
w Przeddzień JeJ 45. roCzniCy śMierCi i w 20 laT Po wszCzęCiU ProCesU
beaTyFiKaCyJnego.
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wani, biedni, samotni, oczekujący wsparcia 
i pomocy. Zachęcał, abyśmy byli stale uczyn-
ni w stosunku do wszystkich, a zwłaszcza
wobec chorych i potrzebujących.

Podczas liturgii reprezentantki środowiska
pielęgniarskiego uroczyście wprowadziły do
ołtarza relikwie błogosławionej Hanny chrza-
nowskiej autorstwa marka nowaka. relikwie
te zostały umieszczone w kapsule w kształcie
serca – symbolu oddania życia dla drugiego
człowieka. Serce jest przyozdobione kamie-
niami dla podkreślenia kobiecej delikatności 
i piękna. całość jest zamknięta w kształcie
klasycznego czepka pielęgniarskiego, który
jest symbolem misji, jakiej podjęła się Hanna
chrzanowska.

relikwiarz niesiony był przez Helenę mato-
gę, duchową córkę i uczennicę bł. Hanny
chrzanowskiej, wicepostulatorkę procesu
beatyfikacyjnego.

W trakcie mszy odczytano list okoliczno-
ściowy od premiera Polski mateusz mora-
wieckiego, w którym stwierdził on m.in., że
„świadectwo życia Hanny chrzanowskiej jest
wzorem dla naszych czasów”, i że „do nas
należy urzeczywistnienie duchowego testa-

mentu błogosławionej i spełnienie nadziei św.
jana Pawła ii , który z ufnością myślał o przy-
szłości jej dzieła pośród nas”.

W bazylice Bożego miłosierdzia w Łagiew-
nikach mszę św. koncelebrowało 40 bisku-
pów i 250 kapłanów. Pośród hierarchów obec-
ni byli m.in. nuncjusz apostolski w Polsce abp

Salvadore Pennacchio, kardynałowie marian
jaworski i Stanisław dziwisz, przewodniczący
KeP abp Stanisław gądecki, sekretarz gene-
ralny KeP bp artur miziński oraz bp Kazimierz
górny, który był świadkiem w procesie beaty-
fikcyjnym Hanny chrzanowskiej. 

Przybyli też licznie krewni Hanny chrza-
nowskiej, przedstawiciele władz lokalnych,
miejskich i samorządowych. rząd rP repre-
zentowała wicepremier Beata Szydło, szef gabi-
netu prezydenta rP Krzysztof Szczerski oraz
minister infrastruktury andrzej adamczyk.

W uroczystości licznie uczestniczyły
pielęgniarki z całej Polski i z zagranicy oraz
lekarze, chorzy i ich opiekunowie, wolonta-
riusze, ratownicy i przedstawiciele innych
zawodów medycznych.

We mszy beatyfikacyjnej uczestniczyło
kilkanaście tysięcy osób, zgromadzonych 
w bazylice i na błoniach przed bazyliką.

my – niżej podpisane – miałyśmy ogromny
zaszczyt reprezentowania naszego lokalnego
środowiska zawodowego z ramienia oiPiP 
w Koszalinie na uroczystości beatyfikacji
pielęgniarki Hanny chrzanowskiej:

dOROta FenKin
MałGORZata KRaWcZyK 

jaGOda KRężleWicZ 
jOlanta ZaGOWałKO
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Czy pielęgniarka może wykonać zabieg
płukania ucha u pacjenta?

Pielęgniarka może wykonać zabieg płuka-
nia ucha u pacjenta.

Płukanie ucha u pacjenta jest umiejętno-
ścią, którą nabywa pielęgniarka w trakcie
kształcenia przeddyplomowego tj. w trakcie
kształcenia w szkole pielęgniarskiej.

rozporządzenie ministra nauki i Szkolnic-
twa Wyższego z 9.05.2012 r. w sprawie stan-
dardów kształcenia dla kierunków studiów:
lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farma-
cji, pielęgniarstwa i położnictwa w załączniku
nr 4 „Standardy kształcenia dla kierunku
pielęgniarstwo”, część a studia pierwszego
stopnia, w części ii „ogólne efekty kształcenia”
stanowi, że dyplom licencjata pielęgniarstwa
uzyskuje absolwent studiów pierwszego stop-
nia na kierunku pielęgniarstwo, który:

1) w zakresie wiedzy posiada:
a) szczegółową wiedzę z zakresu

pielęgniarstwa,
b) ogólną wiedzę z zakresu innych nauk

medycznych,
c) znajomość regulacji prawnych, norm

etycznych i deontologii odnoszących się do
wykonywania zawodu pielęgniarki;

2) w zakresie umiejętności potrafi:
a) korzystać z aktualnej wiedzy dla zapew-

nienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu
opieki,

b) udzielać świadczeń w zakresie promo-
wania, zachowania zdrowia i zapobiegania
chorobom,

c) sprawować całościową i zindywiduali-
zowaną opiekę nad pacjentem niepełno-
sprawnym i umierającym,

d) samodzielnie wykonywać zawód, zgod-
nie z zasadami etyki ogólnej i zawodowej oraz
holistycznego podejścia do pacjenta,
uwzględniającego poszanowanie i respekto-
wanie jego praw,

e) organizować pracę własną; nawiązywać
współpracę w zespołach opieki zdrowotnej
oraz inicjować i wspierać działania społecz-
ności lokalnej na rzecz zdrowia;

3) w zakresie kompetencji społecznych:
a) skutecznie i z empatią porozumiewa się

z pacjentem,
b) posiada świadomość czynników wpły-

wających na reakcje własne i pacjenta,
c) posiada świadomość konieczności

permanentnego, ustawicznego kształcenia się.
W części iii „Szczegółowe efekty kształce-

nia” ustawodawca przewiduje, że w naukach
w zakresie podstaw opieki pielęgniarskiej, 
w zakresie umiejętności absolwent wykonuje
płukanie oka i ucha (c.u22).

art. 28 pkt 1 ustawy z 15.07.2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej stanowi, że prawo
wykonywania zawodu pielęgniarki przysługu-
je osobie posiadającej świadectwo lub dyplom
ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź
uzyskane w innym państwie niż państwo człon-
kowskie unii europejskiej świadectwo lub

dyplom, pod warunkiem że dyplom lub świa-
dectwo zostały uznane w rzeczypospolitej
Polskiej za równorzędne ze świadectwem
ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplo-
mem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że
spełniają minimalne wymogi kształcenia okre-
ślone w przepisach prawa unii europejskiej.

W związku z powyższym należy założyć, że
absolwent każdej szkoły pielęgniarskiej, który
posiada prawo wykonywania zawodu
pielęgniarki zobowiązany jest posiadać umie-
jętność płukania ucha i oka pacjenta, ponieważ
umiejętności wskazane w ww. załączniku nr 4
są umiejętnościami podstawowymi, uprawnia-
jącymi do wykonywania zawodu pielęgniarki. 
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Konkurs na stanowisko oddziałowej
wygrała osoba, która wcześniej zatrudnio-
na była na oddziale na stanowisku
pielęgniarki na czas nieokreślony. Czy
podpisując umowę na stanowisko
pielęgniarki oddziałowej na 6 lat dotych-
czasowa umowa wygasa, czy przekształca
się w umowę na czas określony?

Czy po okresie 6 lat pielęgniarka ta ma
prawo powrotu na wcześniej zajmowane
stanowisko?

Czy w umowie z pielęgniarką oddziało-
wą można zamieścić zapis, że po 6 latach
pielęgniarka wraca na odcinek?

W przypadku wygrania konkursu na stano-
wisko pielęgniarki oddziałowej przez osobę
zatrudnioną na czas nieokreślony, u pracodaw-
cy, który ogłosił ten konkurs, umowa dotych-
czasowa nie wygasa, nie przekształca się też 
w umowę na czas określony. Po zakończeniu 
6 letniego okresu pełnienia funkcji pielęgniarki
oddziałowej, w ramach tego samego stosunku
pracy pracownica może powrócić na poprzed-
nie stanowisko, może też być jej powierzone
inne stanowisko, może też pełnić funkcję
pielęgniarki oddziałowej w kolejnej kadencji,
jeżeli przystąpi do konkursu i wygra go.

Zasady przeprowadzania konkursu na
stanowiska kierownicze w podmiocie leczni-
czym niebędącym przedsiębiorcą określa
przepis art. 49 ustawy z 15.04.2011 r. o dzia-
łalności leczniczej – dalej u.dz.l. Przepisy u.dz.l.
nie regulują wprost kwestii dotyczącej ewen-
tualnego przekształcenia umowy o pracę
zawartej na czas nieokreślony w umowę 
o pracę na czas określony. W szczególności
przepisy u.dz.l. nie stanowią, iż z mocy prawa
ulega przekształceniu dotychczasowa umowa
o pracę w części dotyczącej czasu jej trwania.

Pielęgniarka, która wygrała konkurs na
stanowisko pielęgniarki oddziałowej będzie
wykonywać tę pracę przez najbliższe sześć lat.
umowa o pracę z dotychczasowym praco-

dawcą będzie tym samym stosunkiem pracy, 
z tą jednak różnicą, że w czasie pełnienia obowi-
ązków pielęgniarki oddziałowej dotychczasowa
praca nie będzie wykonywana. Stosunek pracy
nie zostanie przekształcony w umowę o pracę
na czas określony, umowa ta nie ulegnie
również rozwiązaniu z upływem 6-letniego
okresu pełnienia funkcji pielęgniarki oddziało-
wej. Po zakończeniu pełnienia obowiązków
pielęgniarki oddziałowej pielęgniarka powinna
powrócić na poprzednie stanowisko, jeżeli nie
zostanie powtórnie zatrudniona w charakterze
pielęgniarki oddziałowej. Pracodawca może też
zaproponować pracownicy inne stanowisko
pracy. Stosunek pracy będzie cały czas trwał.

Zatem, po wygraniu konkursu na stanowi-
sko pielęgniarki oddziałowej pracodawca
powinien powierzyć pielęgniarce pełnienie tej
funkcji na okres 6 lat. nie dochodzi jednak
tutaj do przekształcenia umowy w umowę
zawartą na czas określony. W dalszym ciągu
będzie to umowa zawarta na czas nieokreślo-
ny, jedynie pełnienie funkcji pielęgniarki
oddziałowej będzie trwać 6 lat. co prawda nie
ma też potrzeby zawierania w umowie klauzuli,
że po upływie 6-letniego okresu pielęgniarka
powraca na poprzednie stanowisko. jednakże
tego typu klauzula może być zawarta 
w umowie, jeżeli pielęgniarka chce mieć 
pewność co do stanowiska swojego pracodawcy.

Sąd najwyższy w wyroku z 11.10.2005 r., 
i PK 68/05, leX 195512, stwierdził, że „umowa
o pracę na czas nieokreślony może zostać
przekształcona z mocy prawa w umowę 
o pracę na czas określony tylko na podstawie
przepisu wyraźnie określającego takie prze-
kształcenie. Przepisu takiego nie zawierało
rozporządzenie ministra Zdrowia i opieki
Społecznej z dnia 2 października 1990 r. 
w sprawie zasad i trybu powoływania oraz
przeprowadzania konkursu na niektóre stano-
wiska w zakładach społecznych służby zdro-
wia.” teza zawarta w tym wyroku jest jak
najbardziej aktualna w świetle obecnie obowi-
ązujących przepisów prawa.

jak już wskazano powyżej, z przepisów
u.dz.l. nie wynika w żaden sposób, że w przy-
padku wygrania konkursu na stanowisko
kierownicze określone przepisem art. 49 ust.
1 u.dz.l. przez pracownika podmiotu leczni-
czego zatrudnionego dotychczas na czas
nieokreślony umowa o pracę przekształca się
w umowę zawartą na czas określony.
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Czy średnią urlopową za noce wlicza się
do najniższego wynagrodzenia pracowni-
ka szpitala?

Średnia urlopowa za noce wlicza się do najni-
ższego wynagrodzenia pracownika szpitala.

aktualnie wysokość minimalnego wyna-
grodzenia wynosi 2100 zł. Wysokość ta zosta-
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ła określona rozporządzeniem z 12.09.2017 r.
w sprawie wysokości minimalnego wynagro-
dzenia za pracę oraz wysokości minimalnej
stawki godzinowej w 2018 r. Zasady ustalania
minimalnego wynagradzania określa ustawa 
z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (dz.u. z 2017 r. poz. 847 ze) – dalej
u.m.w.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 u.m.w. wysokość
wynagrodzenia pracownika zatrudnionego 
w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy
nie może być niższa od wysokości minimal-
nego wynagrodzenia ustalonego w trybie art.
2 i art. 4 u.m.w.

do obliczenia wysokości wynagrodzenia
pracownika przyjmuje się przysługujące
pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne
świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zali-
czone według zasad statystyki zatrudnienia 
i wynagrodzeń określonych przez główny urząd
Statystyczny do wynagrodzeń osobowych.

jednakże przy obliczaniu wysokości wyna-
grodzenia pracownika nie uwzględnia się:

– nagrody jubileuszowej;
– odprawy pieniężnej przysługującej

pracownikowi w związku z przejściem na
emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do
pracy;

– wynagrodzenia za pracę w godzinach
nadliczbowych;

– dodatku do wynagrodzenia za pracę 
w porze nocnej (art. 6 ust. 5 u.m.w.). 

dodatku do wynagrodzenia za pracę 
w porze nocnej nie wlicza się do kwoty mini-
malnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2017
r. Wysokość dodatku za pracę w porze nocnej nie
wpływa na wysokość wynagrodzenia liczonego
dla celów minimalnego wynagrodzenia.

ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę mówi o dodatku do wynagrodzenia za
pracę w porze nocnej, nie wspomina nato-
miast o innych składnikach wynagrodzenia
ani innych świadczeniach wynikających ze
stosunku pracy związanych z pracą w porze
nocnej, zatem średnia urlopowa za noce
wlicza się do najniższego wynagrodzenia
pracownika szpitala.
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Czy w przypadku nie zawarcia porozu-
mienia ze związkami zawodowymi i przed-
stawicielami samorządu pielęgniarskiego,
prezes zarządu może sam podjąć decyzję 
w sprawie podziału dodatku kwotowego
dla pielęgniarek? 

Dotyczy rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej oraz rozporządzenia
Ministra Zdrowia z 14.10.2015 r. zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie ogólnych
warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej.

tak. Podział środków powinien zostać
dokonany przez świadczeniodawcę.

Zagadnienia związane z przyznawaniem 
i wypłacaniem dodatków kwotowych dla
pielęgniarek oraz ustalania ich wynagrodzenia
regulują trzy akty prawne. Są to:

– ustawa z 8.06.2017 r. o sposobie ustala-
nia najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go pracowników wykonujących zawody
medyczne zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych – dalej u.s.u.n.w.,

– rozporządzenie ministra Zdrowia 
z 8.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,

– rozporządzenie ministra Zdrowia 
z 14.10.2015 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z powołanych przepisów wynika, że średni
wzrost miesięcznego wynagrodzenia wraz 
z pochodnymi w przeliczeniu na etat albo równo-
ważnik etatu pielęgniarki albo położnej ma 
w okresie od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierp-
nia 2018 r. wynosić 1200 zł (w tym kwota zwięk-
szeń wynagrodzenia dokonanych wcześniej na
mocy rozporządzenia). Propozycję podziału
środków świadczeniodawca przekazuje:

1) związkom zawodowym pielęgniarek 
i położnych zrzeszającym wyłącznie pielęgniarki
i położne, działającym u świadczeniodawcy albo

2) upoważnionemu przez okręgową radę
pielęgniarek i położnych przedstawicielowi
samorządu zawodowego pielęgniarek i położ-
nych, jeżeli u danego świadczeniodawcy nie
działają związki zawodowe określone w pkt 1

– w celu zawarcia z przedstawicielami tych
związków porozumienia w sprawie podziału
tych środków albo uzyskania pozytywnej
opinii przedstawiciela tego samorządu w spra-
wie sposobu ich podziału, w terminie 21 dni
od dnia przekazania tej propozycji.

niezwłocznie po zawarciu porozumienia
ze ZZ albo uzyskaniu pozytywnej opinii samo-
rządu zawodowego pielęgniarek, świadcze-
niodawca przekazuje podpisane zmienione
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej wraz z kopią porozumienia albo kopią
pozytywnie zaopiniowanego sposobu podzia-
łu środków dyrektorowi właściwego oddziału
wojewódzkiego Funduszu.

nawiązując bezpośrednio do pytania, w razie
niezawarcia porozumienia albo nieuzyskania
pozytywnej opinii w terminie 21 dni należy
niezwłocznie dokonać podziału tych środków 
w równej miesięcznej wysokości w taki sposób,
aby zapewnić pielęgniarkom i położnym średni
wzrost miesięcznego wynagrodzenia, w tym
dodatek za pracę w porze nocnej i dodatek za
pracę w niedzielę i święta niebędące dla pracow-
nika dniami pracy wraz z składkami na ubezpie-
czenia społeczne i Fundusz Pracy o odpowiednią
kwotę dodatku w przeliczeniu na etat albo
równoważnik etatu pielęgniarki albo położnej.
Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie
tego podziału wraz z podpisanymi zmienionymi
umowami o udzielanie świadczeń trzeba
niezwłocznie przekazać dyrektorowi właściwego
oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Warto dodać, że stosownie do art. 3 ust. 1
pkt 1–5 lit. a u.s.u.n.w., do dnia 31 grudnia
2021 r. podmiot leczniczy dokonuje podwy-
ższenia wynagrodzenia zasadniczego pracow-
nika wykonującego zawód medyczny, którego
wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najni-
ższego wynagrodzenia zasadniczego, ustalo-
nego jako iloczyn współczynnika pracy okre-
ślonego w załączniku do ustawy i kwoty
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
brutto w gospodarce narodowej w roku
poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez
Prezesa głównego urzędu Statystycznego 
w dzienniku urzędowym rzeczypospolitej
Polskiej „monitor Polski", do wysokości nie
niższej niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze,
z uwzględnieniem następujących warunków:

1) sposób podwyższania wynagrodzenia
zasadniczego ustalają w drodze porozumienia
strony uprawnione w danym podmiocie lecz-
niczym do zawarcia zakładowego układu
zbiorowego pracy, zwanego dalej „porozu-
mieniem”,

2) podmiot leczniczy, u którego nie działa
zakładowa organizacja związkowa, zawiera
porozumienie z pracownikiem wybranym
przez pracowników podmiotu leczniczego do
reprezentowania ich interesów,

3) porozumienie zawiera się corocznie do
dnia 31 maja,

4) jeżeli porozumienie nie zostanie zawar-
te w terminie określonym w pkt 3, sposób
podwyższania wynagrodzenia zasadniczego
ustala, w drodze zarządzenia w sprawie
podwyższenia wynagrodzenia, zwanego dalej
"zarządzeniem" kierownik podmiotu leczni-
czego lub podmiot tworzący, o którym mowa
w art. 4 pkt 1 – w przypadku podmiotów lecz-
niczych działających w formie jednostek
budżetowych, o których mowa w art. 4 ust. 1
pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej. 

5) ustalony w drodze porozumienia albo
zarządzenia sposób podwyższenia wynagro-
dzenia zasadniczego zapewnia proporcjonal-
ny dla każdej z grup zawodowych średni
wzrost tego wynagrodzenia, przy czym na
dzień 1 lipca 2017 r. wynagrodzenie zasadni-
cze pracownika wykonującego zawód
medyczny podwyższa się co najmniej o 10%
kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najni-
ższym wynagrodzeniem zasadniczym, a wyna-
grodzeniem zasadniczym tego pracownika.

Ponadto, art. 3 ust. 3 u.s.u.n.w. stanowi, że
ustalony w drodze porozumienia albo
zarządzenia sposób podwyższania wynagro-
dzenia zasadniczego osoby zajmującej stano-
wisko pielęgniarki lub położnej uwzględnia
wzrost miesięcznego wynagrodzenia danej
pielęgniarki albo położnej dokonany na
podstawie przepisów wydanych na podstawie
art. 137 ust. 2 ustawy z 27.08.2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych.
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Tytuł artykułu intencjonalnie
wskazuje na wagę problemu. Leka-
rze diabetolodzy corocznie dostają
do rąk „Zalecenia kliniczne doty-
czące postępowania u chorych na
cukrzycę”, oparte na najnowszej
wiedzy i wynikach badań klinicz-
nych, które są stanowiskiem
Polskiego Towarzystwa Diabetolo-
gicznego zakresie leczenia cukrzy-
cy. 

Wykorzystanie wytycznych klinicznych 
w praktyce medycznej jest jednym z podsta-
wowych działań mających na celu poprawę
jakości opieki zdrowotnej oraz dostępu do
aktualnej wiedzy medycznej. 

Postępowanie terapeutyczne u chorych na
cukrzycę jest zróżnicowane w zależności od
rodzaju cukrzycy. Wspólnym elementem
prowadzenia chorych jest kompleksowa opie-
ka uwzględniająca edukację dietetyczną,
samokontrolę glikemii z użyciem glukome-
tru i samokontrolę stóp przez chorego oraz
kontrolę wagi ciała, ciśnienia tętniczego 
i parametrów metabolicznych we krwi.

ogólnie we współczesnej diabetologii
obowiązuje zasada daleko posuniętej indywi-

dualizacji celów i strategii terapeutycznej 
z uwzględnieniem korzyści i ryzyka uzyskania
określonych wartości docelowych terapii.
głównym celem leczenia jest zapobieganie 
i hamowanie powikłań cukrzycy, co można
uzyskać przez intensyfikację leczenia na wcze-
snym etapie cukrzycy i stałą kontrolę lekarską
oraz i dobre wyrównanie metaboliczne
cukrzycy.

Cukrzyca typu 1 
oraz cukrzyca typu
LADA

bezwzględnie wymagają leczenia insuliną.
Zalecanym modelem leczenia jest funkcjo-
nalna insulinoterapia /Fit/ przy zastosowa-
niu wielokrotnych, podskórnych dawek insu-
liny lub ciągłego podskórnego wlewu insuliny
prowadzonego za pomocą osobistej pompy
insulinowej /cSii/. Pompa insulinowa może
mieć także zastosowanie w leczeniu cukrzycy
ciężarnych celem osiągnięcia dobrego wyrów-
nania glikemii, co ma istotny wpływ na prawi-
dłowy rozwój i przebieg ciąży. 

Warunkiem skuteczności takiego leczenia
jest prawidłowo prowadzona edukacja

umożliwiająca choremu samodzielną modyfi-
kację dawek insuliny na podstawie systema-
tycznie prowadzonej samokontroli stężenia
glukozy we krwi z użyciem glukometru lub
ciągłego monitoringu glikemii cgmS w ciągu
doby. 

Kluczowym elementem terapii jest zdoby-
cie przez pacjenta umiejętności modyfikowa-
nia dawek insuliny w zależności od zawarto-
ści węglowodanów w posiłkach, wyjściowej
glikemii przed posiłkiem i planowanej aktyw-
ności fizycznej. tylko taki sposób postępo-
wania już od początku zachorowania może
zapobiec występowaniu ostrych i przewle-
kłych powikłań oraz umożliwić prowadzenie
normalnego, aktywnego życia rodzinnego,
zawodowego i społecznego.

W funkcjonalnej insulinoterapii ważne są
wybór rodzaju insuliny i optymalizacja dawki
insuliny. Przed posiłkami stosuje się insuliny
krótko działające typu r lub analogi szybko
działające , natomiast jako insulinę bazową
stosuje się insuliny średnio długodziałające
typu nPH lub analogi długo działające bezsz-
czytowe, które rzadziej powodują niedocu-
krzenia nocne i dzienne.

W pompie insulinowej mają zastosowanie
tylko insuliny typu r lub analogi szybkodzia-
łające zgodnie z rejestracją cHPl leków.

lecZenie cuKrZycy
czyli zdążyć przed powikłaniami 
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Cukrzycę ciężarnych 
leczy się wyłącznie insuliną w schemacie

funkcjonalnej insulinoterapii z zastosowaniem
insulin dopuszczonych do stosowania w ciąży
wg cHPl leku.

Wskazaniem do rozpoczęcia insulinotera-
pii, niezależnie od wartości glikemii jest:

� ciąża
� cukrzyca związana z mukowiscydozą
� cukrzyca typu lada
� na życzenie pacjenta

Leczenie cukrzycy
typu 2 

zgodnie z zaleceniami klinicznymi Ptd
2017 uwzględnia oba mechanizmy patoge-
netyczne tej choroby, czyli insulinooporność
i upośledzenie wydzielania insuliny. tak więc
leczenie cukrzycy typu 2 musi być progre-
sywne i dostosowane etapami do postępu-
jącego charakteru schorzenia. jeżeli stosowa-
na na danym etapie terapia przestaje być
skuteczna, tzn. nie jest osiągana docelowa
dla danego pacjenta wartość Hba1c prze-
chodzi się po 3–6 miesiącach do kolejnego
etapu leczenia. tak więc konieczność stop-
niowej intensyfikacji leczenia, w tym rozpo-
częcie insulinoterapii jest niezbędna do
uzyskania normoglikemii.

na każdym etapie leczenia cukrzycy typu 2
ważna jest modyfikacja stylu życia tj. redukcja
masy ciała, zmniejszenie kaloryczności posi-
łków ze stosowaniem diety z ograniczeniem
cukrów i tłuszczów nasyconych oraz zwięk-
szenie aktywności fizycznej do 30-45 minut
dziennie. 

W 1 etapie leczenia cukrzycy typu 2 
w monoterapii lekiem z wyboru jest metfor-
mina z uwagi na obecną nadwagę lub otyło-
ść u 80% pacjentów z towarzyszącą im insu-
linoopornością.

dawka terapeutyczna metforminy wynosi
2-2,5g /dobę. W przypadku nietolerancji leku
lub obecności przeciwskazań do jej stosowa-
nia możliwe jest stosowanie pochodnych
sulfonylomocznika, inhibitorów dPP-4 /glip-
tyny/, inhibitorów Sglt-2 /gliflozyny/ lub
agonistów receptora PPar /glitazony/.

Pochodne sulfonylomocznika preferowane są
u osób z cukrzycą typu 2 z prawidłową wagą
ciała, natomiast gliptyny i gliflozyny powinny
być preferowane u osób z nasiloną otyłością
lub dużym ryzykiem występowania niedocu-
krzeń. 

W 2 etapie leczenia skojarzonego zaleca-
na jest terapia 2 lub 3-lekowa z zastosowa-
niem metforminy /zawsze/ i dołączeniem 1-2
innych leków o różnych mechanizmach dzia-
łania z następujących grup: pochodne sulfo-
nylomocznika, gliptyny, gliflozyny, glitazony,
analog glP-1 lub inhibitory alfa-glukozydazy
/akarboza/. 

możliwe jest bezpośrednie przejście z 1
etapu do etapu 3 przez dołączenie do metfor-
miny insuliny bazowej jeśli wymaga tego sytu-
acja kliniczna z pominięciem 2 etapu leczenia. 

W 3 etapie leczenia ma zastosowanie
insulinoterapia prosta przede wszystkim 
z wprowadzeniem insuliny bazowej /insulina
nPH lub analog długodziałający/. możliwe
jest zastosowanie 1x dziennie mieszanki insu-
linowej typu mix 10-50 w zależności od aktu-
alnych pomiarów glikemii i sytuacji klinicznej
pacjenta. Wskazana jest i zalecana kontynu-
acja leczenia metforminą na tym etapie lecze-
nia przy braku przeciwskazań.

W 4 etapie leczenia stosuje się insulinote-
rapię złożoną w różnych schematach z zasto-
sowaniem insulin typu r, mieszanek insuli-
nowych m10-50 w 2-3 wstrzyknięciach
podskórnych lub funkcjonalną insulinoterapię,
której zasady opisano powyżej w leczeniu
cukrzycy typu 1. Wybór schematu leczenia 
i rodzaju insulin zależy przede wszystkim 
od profilu dobowego glikemii, aktywności
życiowej chorego, zwyczajów żywieniowych 
i sytuacji klinicznej pacjenta. Wskazane jest
stosowanie dodatkowo w tym modelu tera-
peutycznym metforminy lub gliptyny lub
glitazony lub gliflozyny. 

Przy doborze terapii i kojarzeniu leków
należy także kierować się wpływem na para-
metry pozaglikemiczne tj. masę ciała, ryzyko
hipoglikemii, gospodarkę lipidową, wydolno-
ść nerek, obecność chorób współistniejących
przestrzegając zarazem zasady indywiduali-
zacji leczenia. 

W innych specyficznych typach cukrzycy

np. genetyczne defekty trzustki czy działania
insuliny, choroby trzustki, endokrynopatie
wymagane jest zastosowanie różnych strate-
gii leczenia cukrzycy włącznie z insulinotera-
pią w różnych schematach. Wybór strategii
działania i ewentualne włączenie do leczenia
insuliny zależy od dobowego profilu glike-
mii, średniego wyrównania cukrzycy określa-
nego poziomem Hba1c i sytuacji klinicznej
chorego z tym typem cukrzycy oraz uwzględ-
nienie przeciwwskazań do stosowania leków
przeciwcukrzycowych.

Pacjent z cukrzycą typu 2 jest obciążony
większym ryzykiem zachorowania na scho-
rzenia sercowo-naczyniowe, choroby nowo-
tworowe, choroby reumatoidalne i zakażenia
układowe. Powyższe sytuacje wymagają
zastosowania czasowego insuliny w leczeniu
cukrzycy celem osiągnięcia dobrego wyrów-
nania metabolicznego co wpływa korzystnie
na rokowanie i leczenie schorzeń współist-
niejących z cukrzycą.

Wskazania 
do czasowej 
insulinoterapii:

� dekompensacja cukrzycy w przebiegu
zakażenia, ciężkiego urazu, kortykotera-
pii, onkoterapii 

� zabieg chirurgiczny 
� udar mózgu 
� zabieg przezskórnej wewnątrznaczynio-

wej angioplastyki wieńcowej
� ostry zespół wieńcowy
� inne ostre schorzenia wymagające hospi-

talizacji na oiom

reasumując leczenie cukrzycy wszystkich
typów wymaga ze strony pacjenta wiedzy 
i umiejętności oraz rozumienia strategii lecze-
nia i samokontroli , natomiast ze strony leka-
rza umiejętnego stosowania zasad postępo-
wania u chorych na cukrzyce zgodnie 
z aktualna wiedzą i doświadczeniem klinicz-
nym. tylko wspólne i kompleksowe leczenie
cukrzycy pozwala na skuteczne zapobiega-
nie i hamowanie powikłań narządowych 
w cukrzycy.

danuta cyBulsKa, 
leKaRZ sPecjalista diaBetOlOG

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, 
zawsze będą z nami”

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci 

mAmY
Pani małgorzacie Wypych

Składają
Przewodnicząca 

i Członkowie OrPiP 
w Koszalinie

„Ludzie żyją tak długo, jak długo inni
pielęgnują pamięć o nich, myśląc 
i kochając”

Szczere wyrazy współczucia

Pani Wiesławie miller
z powodu śmierci 

BrATA
Składają

Przewodnicząca 
i Członkowie OrPiP 

w Koszalinie

„Ci, którzy nas opuścili, nie odeszli, 
są nadal z nami,
Są wciąż obecni, choć niewidzialni…”

Szczere wyrazy współczucia 

Pani Irenie 
i Anecie Przygoda

z powodu śmierci mężA i TATY
Składają

Pracownicy Oddziału i Bloku 
Operacyjnego

Chirurgii Dziecięcej Szpitala 
Wojewódzkiego w Koszalinie
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„Czytanie sprawia, że przenosimy się gdzieś
poza granice czasu i przestrzeni.

Czytanie uwalnia nas z ograniczeń 
układów społecznych, pozwala nam się 

z nich wyswobodzić.
Kogokolwiek spotykamy na stronach 

czytanej książki,
w jakiekolwiek życie pośrednio się 

wcielamy – to wszystko głęboko nas dotyka.
Czytanie bawi, zmienia nasze 

postrzeganie świata, otwiera oczy,
ukazuje całkowitą koncepcję życia 

i jego wartości.
Książki to poszukiwana przez wielu recepta

na nieśmiertelność.
Pozostawione dla przyszłych pokoleń myśli 

i słowa wciąż są słyszalne zza grobu, 
gotowe, by wskrzesić czyjąś pamięć.” 

– JOE SIMPSON – „ZEW CISZY” –

rozpoczyna się okres urlopowy, a wraz 
z nim planowane wyjazdy na odpoczynek.
Bez różnicy gdzie się wybierzemy, musimy
zabrać ze sobą jakąś dobrą lekturę.

czas wakacji, to także czas odprężenia,
zresetowania, odskoczni. Bez wyjątku, każdy
człowiek tego potrzebuje.

życzę więc wszystkim, aby wrócili opaleni,
pełni wrażeń, bogatsi o przeżyte przygody,
zwiedzone przecudne miejsca, załadowani
bateriami do pełna. W ostatnim okresie prze-
czytałam tak dużo wartościowej literatury, że
mam problem jakie dzieła polecić w tym
numerze „morza Spraw”. Pojawiło się wiele
nowości, które po przeczytaniu zostają w nas
na długo. „Niektórych książek wystarczy
skosztować, inne się połyka, a tylko nielicz-
ne trzeba przeżuć i strawić do końca” – jak
powiedziała cornelia Funke.

e
Pierwszą pozycją,

którą chcę dzisiaj Wam
przybliżyć jest opowie-
ść o przyjaźni, zdradzie
i próbie naprawienia
błędów przeszłości.
jest to wstrząsający
obraz afganistanu 
– od obalenia monar-
chii, poprzez sowiecką
inwazję, aż do przejęcia
rządów przez talibów.

niektóre książki powinny zawierać tablicz-
kę ostrzegawczą z napisem np. „uwaga! grozi
płaczem”. i do tej grupy należy właśnie „Chło-
piec z latawcem” Khaled Hosseini. to histo-
ria przyjaźni syna bogatego Pasztuna z Kabu-
lu – amira, z biednym służącym Hassanem,
osadzona w afgańskich realiach.

Hassan jest niewykształconym, nieumie-
jącym pisać i czytać chłopcem, z nizin społecz-
nych, co jest częstym powodem drwin i poni-
żania ze strony rówieśników, łącznie z samym
amirem. mimo to Hassan pozostaje wiernym
i oddanym kompanem, gotowym zrobić 
i poświęcić wszystko dla amira, którego
uważa za największego przyjaciela.

„chłopiec z latawcem” to powieść gdzie
znajdziemy miłość i nienawiść, dobro i zło, przy-
jaźń i oddanie, tęsknotę, zazdrość i chciwość,
pychę, poczucie wyższości nad innymi. niesły-
chanie wzruszająca, mądra, ciepła, poetycka
wręcz opowieść inkrustowana barwnymi opisa-
mi Kabulu, detalami codziennego życia, wywa-
żonymi wstawkami historycznymi. opowieść,
od której nie sposób się oderwać. opowieść, 
w której człowiek błaga o happy end.

Wspaniała, orientalna podróż przez kilka-
dziesiąt lat historii i życia afgańczyków, od
czasów dostatku, świetności, przez niszczyciel-
ską inwazję radziecką po spustoszenie szerzo-
ne przez talibów. dziwnego życia, w którym
„pewne rzeczy liczyły się bardziej niż prawda”. 

Przepiękna, pełna bólu książka, niezwykle
wartościowa w przekazie. Perełka w mojej
kolekcji. Polecam!

e

„Listy do pałacu”
Jorge Diaz – idealna
propozycja na waka-
cie. Książka o trud-
nych i odważnych
wyborach, o codzien-
nym życiu zwykłych
ludzi, w czasach, gdzie
cały świat się zbroił 
i walczył oraz o po-
święceniu w imię
miłości.

Pierwsza wojna
światowa pustoszy europę, tymczasem do Pała-
cu Królewskiego w neutralnej Hiszpanii dociera
list. mała, pochodząca z Francji dziewczynka
prosi króla, by ten pomógł jej odnaleźć zagi-
nionego na froncie brata. Poruszony losem
dziecka i jego bliskich monarcha uświadamia
sobie, jak tragiczne jest położenie wojennych
ofiar, walczących, wziętych do niewoli, pozba-
wionych domu i wieści o najbliższych. Powo-
łuje do życia urząd do spraw ochrony
jeńców, który aż do 1921 roku pomaga
dwustu tysiącom jeńców wojennych...

ta wzruszająca historia nie jest jedynym
wątkiem zawartym na kartach powieści jorge
diaza, jednak z pewnością jest jednym 
z ważniejszych. losy większości bohaterów
tej historii krzyżują się w urzędzie ds. ochro-
ny jeńców lub w miejscach ogarniętych wojną.
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Wojna nie zna litości. rozdziela rodziny,
zabiera bliskich, budzi okrutne instynkty 
i zmusza do robienia rzeczy, z których czło-
wiek nie jest dumny. 

Bohaterowie jorge diaza również zmaga-
ją się z okrucieństwem wojny. chociaż część 
z nich jest Hiszpanami i tym samym pozosta-
je neutralna, to stykają się z nią za sprawą
swoich bliskich czy wykonywanych obowiąz-
ków. Pomimo szalejącej wojennej zawieruchy
w europie toczy się także normalne, codzien-
ne życie. ludzie spotykają się, bawią, zako-
chują. i w tej historii jest miejsce na miłość,
choć z pewnością powieści diaza daleko jest
do klasycznego czy banalnego romansu.

Podsumowując, jest to historia o miłości 
w czasie wojny, o poświęceniach, trudnych,
czasem wręcz niemożliwych decyzjach. jest to
powieść o człowieczeństwie w nieludzkich
czasach.

e
akcja „Autopor-

tretu z samowarem”
rozgrywa się tuż
przed wybuchem 
ii wojny światowej 
i otwiera 4 tomowa
serię. Wydarzenia
rozgrywające się 
w powieści mają miej-
sce w 1918 roku.
autor stara się odtwo-

rzyć atmosferę tamtych czasów, pokazując 
z jednej strony beztroską młodość z jej mniej
lub bardziej niefrasobliwymi wyskokami (np.
wizyta przyszłych maturzystów w burdelu), 
z drugiej coraz bardziej mroczną atmosferę,
zapowiadającą katastrofę, która niebawem
ma nadejść (np. studenckie bojówki czyhające
na żydowskich kolegów i znęcające się nad
wytypowanymi do bicia i marginalizacji). 

główny bohater powieści to antoni, chło-
pak tuż przed maturą. jesteśmy świadkami
jego pierwszych miłości, szkolnych przyjaźni,
rodzenia się ideałów, wyborów, które w konte-
kście niebezpieczeństw związanych z polityką
przestają być niewinne. antek zostaje wpląta-
ny w niezrozumiałą dla niego aferę. raptem
traci wszystko – ojca, którego zamknięto 
w więzieniu, poczucie bezpieczeństwa, miesz-
kanie, pewną przyszłość. Będzie na przykład
wplątany w morderstwo oraz kradzież. obser-
wujemy proces dorastania bohatera – nie tylko
ten dosłowny, związany z wchodzeniem 
w dorosłość, ale i metaforyczny, będący konse-
kwencją podejmowanych, często niełatwych,
decyzji. Ważnym wątkiem okaże się znajomo-
ść ze słynnym portrecistą maksymilianem
Winterem. Postać ta wzorowana jest na Witka-
cym, tak więc antek „dotknie” tego, co można
by nazwać smakiem pewnej epoki. Powieść
Beśki to zgrabne połączenie powieści przygo-
dowej, inicjacyjnej, awanturniczej i sensacyj-
nej. niebanalne przeżycia głównego bohatera
stają się metaforą coraz częstszych niepokojów
społecznych związanych ze zbliżającą się wojną.
Z jednej więc strony chodzi o tajemnicę sprzed
lat, z drugiej o barwne zobrazowanie tego, co
zwiastuje nadchodzącą katastrofę.

„Rikszą do nieba”
– ciąg dalszy przygód
antka z Warszawy.
tym razem trafiamy
do okupowanej
Warszawy. antek 
z ojcem organizują
sobie życie w okupo-
wanej Stolicy – pracu-
ją jako rikszarze,
handlują rąbanką i co

raz wpadają w kabałę, których głównym
bohaterem jest antek. autor nie pomija
wątków sercowych, okupowanej codzienności
w mieście i na wsiach. ramy czasowe powie-
ści zamykają się na likwidacji getta warszaw-
skiego. obok mamy historię z 1968 r. od
protestów studentów i nagonkę na żydów.
oczywiście okupacja i 1968 r. zazębią się
poprzez bohaterów.

i „spowiedź 
w fotoplastikonie”
– ostatnia część pięk-
nej literatury wojen-
nej. Kryminał retro.
Warszawa na począt-
ku lata 1943 roku.
antek, absolwent
liceum Batorego 
i niedoszły konspira-
tor próbuje na nowo
zorganizować życie

po ucieczce z płonącego getta. razem ze
swoim przyjacielem czesiem, byłym księdzem,
kupuje fotoplastikon. lokal ma im zapewnić
utrzymanie w trudnych wojennych czasach.
Kilka dni po uruchomieniu interesu dochodzi
do morderstwa. Sprawę trzeba zatuszować 
i szybko pozbyć się ciała ofiary, którą jest…
oficer Wehrmachtu. to początek lawiny jaka
zejdzie na przyjaciół.

„Przepustka do
piekła” Sierpień 1944
roku w Warszawie to
nie tylko czas walki,
ale też załatwiania
starych porachun-
ków…

nietrudno dziś
odpowiedzieć na
pytanie, co można
było robić w Warsza-
wie w sierpniu 1944

roku. Podczas gdy jedni podjęli nierówną
walkę, inni starali się za wszelką cenę przeżyć.

Znaleźli się jednak i tacy, którzy ten szcze-
gólny moment w historii wykorzystali, by…
szybko się wzbogacić, a przy okazji wyrównać
stare rachunki.

takiej książki o Powstaniu Warszawskim
chyba jeszcze nie napisano.

Bardzo serdecznie polecam. 

e
„Hotel Varsovie Klątwa Lutnisty” sylwia

Zientek. 
nie mogłam się powstrzymać i pomimo

wyczerpania już ilości liter przeznaczonych na

mój artykuł muszę kilka zdań napisać o tej
cudnej książce, której dalsze losy bohaterów
przeżywamy w drugim tomie pt. „Hotel
Varsovie Bunt Chmery”.

„rodzinne tajemnice, skrywane pasje,
niepohamowane żądze, pikantne skandale, 
a w tle Warszawa.”

akcja książki rozgrywa się w Warszawie 
w trzech okresach czasowych. 

XX wiek. dana Sapkowski przyjeżdża do
Warszawy, by odzyskać rodzinną kamienicę
przy ulicy długiej, w której kiedyś mieścił się
hotel. dana nie jest przywiązana do Polski,
ale wróciła, by lepiej poznać Warszawę.

XiX wiek. eleonora żmijewska, córka
właściciela hotelu mieszczącego się przy ulicy
długiej w Warszawie wiedzie udane życie.
jednak po samobójstwie ojca jej świat zaczy-
na się walić. Hotelowi grozi bankructwo, brat
i matka unikają jakiejkolwiek odpowiedzial-
ności, więc tylko eleonora może uratować
rodzinne dziedzictwo.

XVii wiek. laurenty żmij, lutnista kape-
li królewskiej marzy o otwarciu własnego
zajazdu przy warszawskim trakcie zwanym
długim. niestety, nękające miasto klęski,
nie pozwalają mu na realizację swoich
planów. Po latach wraca do realizacji
swoich marzeń i wreszcie buduje zajazd. 
W międzyczasie los stawia na jego drodze
piękną Kalinę, na którą zwraca uwagę
również brat laurentego. jak potoczą się
ich losy? czy mężczyzna pokona klątwę,
która wisi nad jego całym rodem? Przeko-
najcie się sami.

Jedna rodzina, kilka pokoleń i historie
rozgrywające się na ulicach Warszawy 
w ciągu ponad trzech wieków. Nowy tom
rodzinnej sagi warszawskich hotelarzy
przeniesie czytelników w świat romansów,
skrywanych skandali i niepohamowanych
namiętności.

Przyznam Wam szczerze, że już dawno
nie czytałam tak dobrej i nader absorbu-
jącej powieści obyczajowej. Hotel Varsovie.
Bunt chimery całkowicie zawładnął moim
wolnym czasem. co więcej, odczułam wiel-
ki niedosyt po zakończonej lekturze 
i z ochotą sięgnęłabym od razu po kolejny
tom, na który – tak na marginesie – czekam
z niecierpliwością.

Pozdrawiam

dOROta FenKanin
OnKOlOGia i cheMiOteRaPia

sZPitala WOjeWódZKieGO 
W KOsZalinie

Mail: dOFen69@GMail.cOM
tel. 662 355 883
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VI Rajd Pielęgniarek i Położnych
już za nami. Jak zwykle cieszył się
ogromnym zainteresowaniem 
o czym świadczył 93-osobowy
peleton. 

tym razem trasa 50-kilometrowa, trudna,
wymagająca, ale piękna, biegnąca przez las,
wzdłuż jeziora topiel. Był pot, kurz, zgrzytanie
zębatek, słońce i deszcz, szutry, piachy, świe-
że powietrze. docelowe miejsce to urocza
leśniczówka w głębokim lesie – Kraina Łagod-
ności. tu czekał nas pyszny poczęstunek,
przemiła gospodyni pani Basia, śpiew ptaków,
koncertowy rechot żab i zabawne konkursy.
droga powrotna – z przygodami, w ulewnym,
burzowym deszczu. nie obyło się bez usterek,
królowały przebite dętki, tu niepokonana
okazała się ania, która ,,złapała” gumy w obu
kołach. Humory i uśmiech nas jednak nie
opuszczały. Wszyscy cali i zdrowi dotarliśmy
do domu. 

ten rajd to dobry i inny sposób na święto-
wania dnia Pielęgniarki i Położnej. Podzięko-
wania należą się okręgowej izbie Pielęgniarek
i Położnych oraz Koszalińskiemu Stowarzy-
szeniu rowerowemu ,,roweria” za zabezpie-
czenie finansowe rajdu, bez którego nie było
by to możliwe. dziękujemy.

Setka na dwóch kołach
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Mija właśnie rok jak trwa moja
przygoda z bieganiem. Sportem
tym „zaraziła” mnie koleżanka 
z pracy, namawiając na wspólny
start w Biegu Politechniki Koszali-
ńskiej i tak już zostało do dziś. Teraz
role się odwróciły i to ja muszę
namawiać Ją do wspólnych star-
tów. 

Początki jednak nie były łatwe – brak
kondycji, ból mięśni, brak sił…

Po przezwyciężeniu tych pierwszych trud-
ności okazało się, że jest to teraz dla mnie
znakomita odskocznia, forma wyłączenia 
i resetu po pracy.

Bieganie jest dla mnie znakomitym relak-
sem po ciężkich dyżurach, gdzie spotykam
się z tragediami ludzkimi, cierpieniem i śmier-
cią. Polecam wszystkim, którzy mogą ten
sport uprawiać. Wspiera nie psychikę, ale
także poprawia wydolność i sprawność fizycz-
ną. jest to dyscyplina, podczas której nikt
nikogo nie kopie po nogach, nie obraża.
Środowisko biegaczy jest zróżnicowane, ale
prze to wspaniałe i wymagające i uczące tole-
rancji – dla siebie i dla innych.

Każdy udział w biegu, to okazja do pozna-
nia nowych, wspaniałych ludzi i do spotkań ze
znajomymi „od biegania”.

Biegam bo lubię, a moim marzeniem jest
wystartować kiedyś w półmaratonie…, 
a potem w maratonie!

seBastian antKOWiaK
OddZiał WeWnętRZny B

sZPitala WOjeWódZKieGO W KOsZalinie

NAsZE PAsJE NAsZE PAsJE

Biegam bo lubię...
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hobby 
– Czynność wyKonywana dla relaKsU 
w Czasie wolnyM od obowiązKów. Może
łąCzyć się ze zdobywanieM wiedzy w daneJ
dziedzinie, dosKonalenieM swoiCh 
UMieJęTnośCi w PewnyM oKreślonyM 
zaKresie, albo Też naweT z zarobKieM 
– głównyM CeleM PozosTaJe JednaK 
PrzyJeMność PłynąCa z UPrawiania hobby.



NAsZE sPRAWY OGŁOsZENIE

msza w intencji 
PielęgniareK i PoŁożnycH 
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11 maja, po raz ósmy, w kościele
pw. św. Kazimierza w Koszalinie
odbyła się uroczysta msza święta
za pielęgniarki i położne. W tym
roku eucharystii przewodniczył ks.
biskup JE Edward Dajczak. 

Biskup podkreślił jak ważną rolę i zadania
mają pielęgniarki i położne w swojej codzien-
nej pracy, gdyż towarzyszą człowiekowi 
w trudnych chwilach. Zauważył jak ważne są
wtedy słowa otuchy i wsparcia poza profe-
sjonalnym świadczeniem usług medycznych.
ufamy, że skierowane do nas SŁoWo wzmoc-
ni nas, a duch Św. wskaże najroztropniejsze
rozwiązania trudnych spraw, doda nam sił 
w wykonywaniu naszego zawodu.

również po raz ósmy towarzyszyła nam
orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych. W tym
roku w ramach niespodzianki żołnierze zapre-
zentowali musztrę paradną, która bardzo się
podobała zebranym na mszy osobom. mając
nadzieję na spotkanie za rok, już dziś serdecz-
nie zapraszamy na nasze majowe święto.

iRena ReK



NAsZE sPRAWY OGŁOsZENIE

Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o.

poszukuje pielęgniarek do współpracy

na Stacji Dializ w Koszalinie

W naszym zespole mile widziane są także pielęgniarki

bez doświadczenia w pracy w stacji dializ,

które przeszkolimy na starcie.

OczeKujemy:

• wykształcenia pielęgniarskiego,

• zaangażowania i chęci rozwoju.

OFerujemy:

• profesjonalne, płatne przeszkolenie w zakresie pielęgniarstwa dializacyjnego,

• formę i wymiar zatrudnienia wg preferencji pracownika: umowę o pracę, kontakt

lub zlecenie, w preferowanym wymiarze godzin,

• pracę w oparciu o najwyższe standardy opieki nad pacjentem na wysokiej jakości

specjalistycznym sprzęcie,

• możliwość rozwoju zawodowego, m.in. poprzez udział w specjalistycznych szkole-

niach, konferencjach naukowych. 

W grupie Fresenius medical care wszystkich pracowników

łączy wspólny cel: zdrowie naszych pacjentów.

Będziemy zaszczyceni jeśli dołączysz do naszego zespołu.

Zainteresowane osoby prosimy o nadsyłanie aplikacji (cv) z zamieszczeniem klauzuli 

o ochronie danych osobowych na adres e-mail:

maciej.leciejewski@fmc-ag.com.



PREZENTACJE

#STRONA 28

centrum rehabilitacji dla osób
chorych na Sm Borne Sulinowo
centrum reHabilitacJi dla Osób cHOrycH na sm w bOrnem sulimOwie
Jest PrzeznaczOne dla Osób cHOrycH na stwardnienie rOzsiane. tO
druga tegO tyPu PlacówKa w POlsce.

Poprzez swoją nowoczesność i brak barier architektonicznych ośro-
dek jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Został zaprojektowa-
ny i wybudowany z uwzględnieniem standardów europejskich oraz
specyfiki tego rodzaju placówek. centrum mieści się w czterokondy-
gnacyjnym budynku i podzielone jest na część rehabilitacyjno-leczni-
czą oraz mieszkalno-rekreacyjną. jednorazowo może tu przebywać
do 43 osób. Przyjmujemy pacjentów z całego kraju. mamy chorych 
z Krakowa, rzeszowa, Warszawy, gdańska i wielu innych miejscowości.
niektórzy byli już u nas kilkanaście razy. rocznie przyjmujemy około
560 pacjentów.

Do dyspozycji chorych jest basen, kriokomora, wyposażone 
w nowoczesny sprzęt sale kinezyterapii, fizykoterapii, terapii
zajęciowej, muzykoterapii, terapii ręki. Część mieszkalno-rekre-
acyjna jest funkcjonalna i wyposażona w wysokim standardzie.
Inwestycja ta została ukończona w całości ze środków publicznych. 

Koszt czterotygodniowego pobytu w ośrodku wynosi 1808 zł.
Wymieniona kwota pokrywa wyżywienie, nocleg oraz opiekę cało-
dobową, nie uwzględnia natomiast rehabilitacji, która w pełni
finansowana jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypad-
ku pełnej odpłatności rehabilitowane mogą być również osoby 
z uszkodzeniem centralnego układu nerwowego, nie wymagające
stałej opieki lekarskiej. 

rehabilitacja trwa 4 tygodnie, po szczegółowe informacje zapraszam
na naszą stronę internetową centrumsm.eu.

W dniu 26 maja 2010 roku oficjalnie nadano Centrum imię
Jana Pawła II.

Centrum wyróżnia się spośród
wszystkich innych…

jest zespołem, który pracuje interdyscyplinarnie. W skład zespołu
wchodzą; rehabilitanci, pielęgniarki, opiekunki, lekarze (neurolog, inter-
nista, lekarz rehabilitacji medycznej, urolog), terapeuci zajęciowi, poko-
jowe, psycholog, logopeda, socjoterapeuta, muzykoterapeuta, a także
ksiądz.

Wymagamy od siebie nie tylko umiejętności w swoich dziedzi-
nach, ale również umiejętności wnoszenia wkładu do wysiłku całe-
go zespołu na rzecz chorego. Prowadzona tu rehabilitacja oparta
jest na wizji człowieka, którą wskazywał nam nasz patron Jan
Paweł II. Jest to zawsze spotkanie dwóch osób, jednej chcącej
nieść pomoc i drugiej tej pomocy potrzebującej.


