


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)

� 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.

Serdecznie gratulujemy 
Pani Krystynie Morawskiej,

która w drodze konkursu została wybrana na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 

Oddziału Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń 

z Blokiem Operacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Pani Elżbiecie Kowanda,
która w drodze konkursu została wybrana na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej 

Oddziału Neonatologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

Życzymy sukcesów w pracy zawodowej
Bożena Wojcikiewicz

Kalendarium
OiPiP
styczeń
8.01 udział przewodniczącej Bożeny

Wojcikiewicz w noworocznym
spotkaniu z prezydentem Koszali-
na

11.02 udział przewodniczącej Bożeny
Wojcikiewicz w Komisji egzamina-
cyjnej kończącej kurs specjali-
styczny dla pielęgniarek i poło-
żnych w dziedzinie resuscytacja
krążeniowo-oddechowa zorgani-
zowanego przez Interrete sp. z o.o.
we Wrocławiu

15.01 spotkanie Komisji ds. indywidual-
nych praktyk

16.01 posiedzenie Prezydium ORPiP
30.01 w OIPiP w Koszalinie odbyło się

posiedzenie Zespołu okręgowego
rzecznika odpowiedzialności
zawodowej pielęgniarek i poło-
żnych

Luty

6.02 spotkanie Komisji ds. wizytacji
indywidualnych praktyk pielęgnia-
rek i położnych 

6.02 posiedzenie Komisji kształcenia 
7.02 posiedzenie Komisji kształcenia ds.

5-letniej przerwy w wykonywaniu
zawodu

13.02 posiedzenie Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

15.02 posiedzenie Okręgowej Komisji
Rewizyjnej

19.02 udział Bożeny Wojcikiewicz, prze-
wodniczącej ORPiP w Komisji

konkursowej na stanowisko
pielęgniarki oddziałowej oddzia-
łu chirurgii dziecięcej i urazowo-
ortopedycznej Szpitala Woje-
wódzkiego w Koszalinie

27.02 posiedzenie Prezydium ORPiP
27.02 spotkanie Komisji ds. położnych 

marzec

7.03 posiedzenie Komisji kształcenia ds.
5-letniej przerwy w wykonywaniu
zawodu

3.03 w hali widowiskowo-sportowej 
w Koszalinie odbył się XXXIV
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych

15.03 Justyna Laska, wiceprzewodni-
cząca ORPiP wzięła udział w Komi-
sji konkursowej na stanowisko
pielęgniarki oddziałowej oddzia-
łu neonatologicznego Szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie

16.03 udział przewodniczącej ORPiP
Bożeny Wojcikiewicz w posiedze-
niu rady społecznej SP ZOZ
MSWiA w Koszalinie

20.03 Bożena Wojcikiewicz., przewodni-
cząca ORPiP uczestniczyła 
w posiedzeniu Konwentu Prze-
wodniczących ORPiP w Warszawie 

21-22.03 przewodnicząca ORPiP uczestni-
czyła w posiedzeniu NRPiP

24.03 udział Bożeny Wojcikiewicz, 
przewodniczącej ORPiP w XXXV
Okręgowym Sprawozdawczo-
-Wyborczym Zjeździe Lekarzy OIL
w Mielnie

26.03 Bożena Wojcikiewicz, przewodni-
cząca ORPiP w Koszalinie uczest-
niczyła w posiedzeniu rady
społecznej WSPL w Koszalinie
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„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze, zawsze będą z nami”

Wyrazy głębokiego współczuci

koleżance Alinie Orłowskiej
z powodu śmierci MAMY

Składają

pielęgniarki i położne z SP ZOZ MSWiA w Koszalinie
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WaŻNe INFOrmacJe

Jesteśmy po XXXIV Okręgowym Zjeździe
Pielęgniarek i Położnych który odbył się 
3 marca. W biuletynie znajdziecie szeroką
relację ze Zjazdu. Jego tematykę zdomino-
wał dokument wydany przez Ministerstwo
Zdrowia „Strategia na rzecz rozwoju
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”, której
główne założenia również przedstawiamy 
w biuletynie. Większość problemów i postu-
latów z naszych poprzednich zjazdów znala-
zły się w zapisach strategii do realizacji.
Będziemy bacznie obserwować poczynania 
w realizacji strategii. Prezentujemy najwa-
żniejsze stanowiska i apele podjęte przez
delegatów Zjazdu, które naszym zdaniem
wymagają pilnych działań. Jest to regulacja
legislacyjna dotycząca wprowadzenia liczby 
i kwalifikacji pielęgniarek i położnych, reali-
zujących świadczenia gwarantowane w po-
szczególnych zakresach świadczeń zdrowot-
nych (rozporządzenie koszykowe), co zapo-
biegnie jednoosobowym obsadom pielęgnia-
rek i położnych na dyżurach. 

Podjęliśmy także stanowisko w sprawie
nowelizacji ustawy o ustawy z dnia 8 czerwca
2017 r. o sposobie ustalenia najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnio-
nych w zakładach leczniczych, gdzie niedo-
puszczalną sprawą jest regulowanie zasadni-
czych wynagrodzeń dodatkiem
„zembalowym”. Wobec deficytu kadry
pielęgniarek i położnych wystosowaliśmy apel
o jak najszybsze podjęcia działań na rzecz
zmian legislacyjnych w zakresie formalnego

uregulowania współpracy pielęgniarek i opie-
kunów medycznych. Jest to zawód, który
może wspomóc pracę pielęgniarek w opiece
nad pacjentem. 

Z prac NRPiP informacje związane ze
spotkań z nowym Ministrem Zdrowia Łuka-
szem Szumowskim – może nowe nadzieje 
na zrozumienie problemów pielęgniarstwa 
– poczekamy zobaczymy. Mamy też laureat-
kę nagrody pielęgniarstwa Królowej Sylwii dla
polskiej studentki, i to z naszego wojewódz-
twa z PuM w Szczecinie, co daje powód do

dumy i nadziei na kandydatki z pasją do
zawodu. Położne nie odstają i rozstrzygnięcie
konkursu „Położna na medal” ukazuje nam te,
które pasjonują się swoim zawodem, a to
duży sukces dający olbrzymią satysfakcję.
Istotną sprawą jest fakt beatyfikacji pielęgniar-
ki Hanny chrzanowskiej – uroczystości
odbędą się 28 kwietnia w Krakowie.
Pielęgniarki mają swoj patronkę.

Bożena Wojcikiewicz, 
Przewodnicząca OrPiP 

Pilnujmy strategii rozwoju
naszej profesji

Na DOBry POczĄteK

Bożena Wojcikiewicz 
przewodnicząca ORPiP 
w Koszalinie

KOleżanKi i KOledzy

Zdrowych, Pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 

oraz wesołego „Alleluja”. 
Bożena Wojcikiewicz

Przewodnicząca ORPiP 
w Koszalinie 



WOKół samOrzĄDu WOKół samOrzĄDu

3 marca 2018 roku, XXXIV
Okręgowy zjazd Pielęgniarek 
i Położnych otworzyła przewod-
nicząca Okręgowej rady Pielę-
gniarek i Położnych Bożena Wojci-
kiewicz, witając serdecznie zapro-
szonych gości i delegatów. minu-
tą ciszy uczczono pamięć zmarłej
14 września 2017 roku emeryto-
wanej pielęgniarki marianny
michalak, odznaczonej medalem
im. Florence Nightingale. medal
ten jest najwyższym odznacze-
niem przyznawanym pielęgniar-
kom, które w sposób wyjątkowy
zasłużyły się w niesieniu pomocy
chorym rannym w czasie pokoju 
i wojny. to wielki zaszczyt dla
naszej Izby.

Po wystąpieniu przewodniczącej, która
przedstawiła w prezentacji m.in. najważniejsze
problemy występujące w rejonie działania Izby
i kraju, głos zabrali goście. 

Następnie Zjazd przybrał charakter spra-
wozdawczy. delegaci dokonali wyboru Prezy-
dium Zjazdu, Komisji mandatowej i Komisji
uchwał i wniosków. Zgodnie z procedurą
Zjazd poprowadziła przewodnicząca Okręgo-
wego Zjazdu – Justyna Laska.

W części sprawozdawczej Zjazdu podjęte
zostały uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdań z działalności organów Izby,
wykonania budżetu za rok 2017 i zatwier-
dzenia planu finansowego na rok 2018. 

Poza podjętymi uchwałami delegaci na
sali obrad omawiali i dyskutowali na zgła-
szanymi wnioskami i apelami nurtującymi
nasze środowisko, szukając korzystnych
rozwiązań.

XXXIV OKRĘgOWy ZJAZd 
PIeLĘgNIAReK I POŁOŻNycH
Koszalin, 3 marca 2018 r.

stanOwisKO nr 1
XXXIV Okręgowego zjazdu

Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie 

w dniu 03 marca 2018 roku

w sprawie: pełnienia jednoosobowych dyżurów przez
pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych

adresat: Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych
Pracodawcy zakładów Leczniczych 
w rejonie działania OIPiP w Koszalinie 

uzasadnienie:
Samorząd zawodowy sprawując pieczę nad należytym wykonywa-

niem zawodu pielęgniarki i położnej wyraża zdecydowany sprzeciw
wobec zgłaszanych przypadków pełnienia przez pielęgniarki i położne
jednoosobowych dyżurów na oddziałach szpitalnych. Praktyka ta nie
pozwala na sprawowanie opieki z należytą starannością i z zachowa-
niem odpowiednich środków bezpieczeństwa, co ma bezpośredni
wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym także błędów
medycznych. Należy podkreślić, że pracodawcy ponoszą odpowie-
dzialność za wadliwą organizację pracy, ich obowiązkiem jest zapew-
nienie takich warunków, w których pielęgniarka będzie w stanie prawi-
dłowo zgodnie z najlepszą wiedzą medyczną wykonywać swoje
obowiązki bez uszczerbku dla dobra pacjentów. Wielkość obsad
pielęgniarskich ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo pacjenta,
jakość opieki i satysfakcję pacjentów oraz pielęgniarek. W każdym
przypadku obsada pielęgniarska powinna uwzględniać specyfikę dane-
go oddziału oraz stan pacjentów, którzy w nim przebywają. Niewłaści-
wa, w szczególności jednoosobowa obsada pielęgniarska na oddziale
w żadnym wypadku powyższych warunków nie spełnia.

W związku z powyższym delegacji XXXIV OZPiP w Koszalinie zwra-
cają się do pracodawców zakładów leczniczych – o zapewnienie właści-
wych obsad pielęgniarek i położnych na oddziałach, które będą
uwzględniać zarówno potrzeby pacjentów, jak i konieczność zapew-
nienia bezpiecznych warunków pracy dla pielęgniarek i położnych co
oznacza wykluczenie w szczególności obsad jednoosobowych. 

sekretarz Przewodniczący 
XXXIV Okręgowego zjazdu XXXIV Okręgowego zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie w Koszalinie

Krystyna morawska Justyna Laska

stanOwisKO nr 2
XXXIV Okręgowego zjazdu

Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie 

w dniu 03 marca 2018 roku

w sprawie: nowelizacji zapisów ustawy o sposobie ustalania
najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne
zatrudnionych w zakładach leczniczych

adresat: Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych

uzasadnienie:
1. delegaci XXXIV OZPiP stoją na stanowisku że należy dokonać

pilnej nowelizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalenia

#STRONA 4
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najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących
zawody medyczne zatrudnionych w zakładach leczniczych (dz.u. poz
1473) poprzez dokonanie zmiany w załączniku do ustawy – tabeli
określającej współczynniki pracy w pkt. 7-9 w następujący sposób: 

– pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położna 
z tytułem magistra położnictwa i z tytułem specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa – współczynnik 1,05

– pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa lub położna 
z tytułem magistra położnictwa albo pielęgniarka lub położna z tytu-
łem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa – współczynnik 1,00

– pielęgniarka lub położna bez tytułu specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa – współczynnik 0,74

2. Należy wprowadzić wyraźny zapis w art.3 ust.3 ustawy określając,
że środki finansowe zagwarantowane pielęgniarkom i położnym 
w ramach Porozumienia z dnia 23 września 2015 r. pomiędzy MZ,
NFZ, OZZPiP i NRPiP na wzrost wynagrodzeń w latach 2015-19 i lata
następne są niezależne od uregulowań wynagrodzenia przewidziane-
go w ustawie z 8 czerwca 2017 r. 

dotychczasowe zapisy i współczynniki deprecjonują zawód m.in.
magistra pielęgniarstwa i położnictwa, a także łamią prawo w zakresie
porozumień z 2015 roku. 

sekretarz Przewodniczący 
XXXIV Okręgowego zjazdu XXXIV Okręgowego zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie w Koszalinie

Krystyna morawska Justyna Laska

aPel nr 1
XXXIV Okręgowego zjazdu

Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie 

w dniu 3 marca 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia regulacji dotyczących liczby 
i kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących
świadczenia gwarantowane w poszczególnych
zakresach świadczeń zdrowotnych (rozporządze-
nie koszykowe) 

adresat: Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych

uzasadnienie:
dla zabezpieczenia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej

szczególne znaczenie ma liczba pielęgniarek i położnych zatrudnionych
w systemie opieki zdrowotnej, ale także posiadane przez nie kwalifikacje
zawodowe. W odniesieniu do zapisów „Strategii na rzecz Rozwoju
Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” należy wdrożyć akty prawne,
które w sposób precyzyjny określą minimalne progi zatrudnienia 
i kwalifikacji pielęgniarek i położnych w placówkach medycznych (...)
„Przy rozpatrywaniu zagadnień związanych z określaniem warunków
realizacji świadczeń gwarantowanych należy uwzględnić liczbę
pielęgniarek i położnych, które posiadają dodatkowe kwalifikacje zawo-
dowe nabywane w ramach kształcenia podyplomowego. Liczba
pielęgniarek i położnych posiadających dodatkowe kwalifikacje zawo-
dowe nabyte w toku kształcenia podyplomowego jest na tyle wysoka,
że uprawnia to do podjęcia działań związanych z dookreślaniem warun-
ków realizacji świadczeń zdrowotnych w części dotyczącej kwalifikacji
wymaganych od pielęgniarek i położnych przy realizacji świadczeń
gwarantowanych. Jednoosobowe obsady pielęgniarskie i położnicze na
dyżurach są praktyką coraz częstszą. Należy wypracować zapisy zapew-
niające odpowiednią obsadę pielęgniarską na dyżurze/zmianie, gdyż
one gwarantują optymalną obsadę pielęgniarską i bezpieczeństwo
pacjentów.

delegaci XXXIV OZPiP apelują o przyspieszenie
prac związanych z określeniem liczby pielęgniarek 
i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakre-
sach świadczeń zdrowotnych , ze względu na zapewnienie
bezpiecznych warunków leczenia i pielęgnacji pacjentów.

sekretarz Przewodniczący 
XXXIV Okręgowego zjazdu XXXIV Okręgowego zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie w Koszalinie

Krystyna morawska Justyna Laska

aPel nr 2
XXXIV Okręgowego zjazdu

Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie 

w dniu 3 marca 2018 roku

w sprawie: podjęcia działań na rzecz zmian legislacyjnych 
w zakresie formalnego uregulowania 
współpracy pielęgniarek i opiekunów medycz-
nych.

adresat: Naczelna rada Pielęgniarek i Położnych

uzasadnienie:
Istnieje pilna potrzeba do większego wykorzystania zawodu

pomocniczego i odciążenie w pracy pielęgniarek i położnych. 
W wielu krajach europejskich takie rozwiązania wykorzystywane są
w opiece zdrowotnej na dużo większą skalę niż w Polsce, co umożli-
wia personelowi medycznemu realizowanie swoich podstawowych
obowiązków. Zawód opiekuna medycznego jest stosunkowo nowym
zawodem wprowadzonym do systemu ochrony zdrowia w 2007 r.
Opiekun medyczny, to osoba profesjonalnie przygotowana do
pomocy osobom chorym i niesamodzielnym w zaspokajaniu podsta-
wowych potrzeb życiowych oraz podtrzymaniu podstawowej aktyw-
ności fizycznej i intelektualnej. Zawody pomocnicze stanowią pomoc
w opiece nad pacjentem w podstawowych czynnościach pielęgna-
cyjnych. W sytuacji, w której pogłębia się deficyt pielęgniarek i poło-
żnych i współczynnik pielęgniarek i położnych przypadających na
1000 mieszkańców wynosi jedynie 5,2, natomiast wskaźnik ten w unii
europejskiej wynosi 9,8, wsparcie ze strony zawodu pomocniczego,
odciąży pielęgniarki i położne oraz umożliwi realizację zadań, które
wynikają z wysokich umiejętności i kompetencji zawodu. takie rozwią-
zanie nieco poprawi warunki pracy personelu medycznego i znacząco
wpłynie na poprawę opieki nad pacjentami. Nie wszystkie czynno-
ści, które aktualnie są przypisane kompetencyjnie do zawodu
pielęgniarki lub położnej, musi wykonywać pielęgniarka lub położna.
Pielęgniarki i położne powinny koordynować opiekę nad pacjentem
i wykonywać samodzielne czynności medyczne i edukacyjne, które
stanowią podstawę ich zawodu. Niektóre czynności o charakterze
pielęgnacyjno-opiekuńczym mogłyby być wykonywane przez
pomocniczy zawód medyczny – opiekuna medycznego będący istot-
nym wsparciem, zarówno dla pielęgniarek i położnych, jak i dla
pacjentów. 

delegaci XXXIV OZPiP w Koszalinie apelują o jak najszybsze podjęcie
działań legislacyjnych umożliwiających formalne uregulowanie zasad
współpracy pielęgniarek i opiekunów medycznych.

sekretarz Przewodniczący 
XXXIV Okręgowego zjazdu XXXIV Okręgowego zjazdu 

Pielęgniarek i Położnych Pielęgniarek i Położnych 
w Koszalinie w Koszalinie

Krystyna morawska Justyna Laska
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sPrawOzdanie 
z dziaŁalnOŚCi
Okręgowej rady
Pielęgniarek 
i Położnych 
w Koszalinie 
za 2017 rok 

W 2017 roku Okręgowa Rada Pielęgniarek
I Położnych pracowała w składzie:

Bożena Wojcikiewicz – przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

członkowie:
Ataman Renata
Burdziej Anna
chojnowska Anna
Herbuś Jolanta
Kruk Izabela
Kuszmar grażyna
Laska Justyna
Morawska Krystyna
Margas grażyna
Nowak Katarzyna
Piekarski Zdzisław
Rek Irena
Szczerbińska Krystyna
Zagowałko Jolanta
Żebrowska elżbieta

Prezydium OrPiP w składzie:
Bożena Wojcikiewicz – przewodnicząca

ORPiP
Justyna Laska – wiceprzewodnicząca
Zdzisław Piekarski – wiceprzewodniczący
Krystyna Morawska – sekretarz
Katarzyna Nowak – skarbnik
Anna Burdziej – członek
Krystyna Szczerbińska – członek

W okresie sprawozdawczym odbyły się:
� 4 posiedzenia ORPiP, na których podjęto

71 uchwał
� 12 posiedzeń Prezydium ORPiP, na których

podjęto 189 uchwał 
Wszystkie uchwały podejmowane były 

w głosowaniu jawnym, większością głosów.

I. ZeStAWIeNIe SPRAW OKRĘgOWeJ RAdy
I PReZydIuM ZWIąZANycH Z PROWA-
dZeNIeM ReJeStRu PIeLĘgNIAReK 
I POŁOŻNycH 
1. Prawo wykonywania zawodu:

� 45 zaświadczeń stwierdzających prawo
wykonywania zawodu (w tym 40 pielęgnia-
rek, 3 pielęgniarzy i 2 położne)

� 22 decyzje o wpisie do rejestru pielęgnia-
rek i położnych (20 pielęgniarek i 2 poło-
żne)

� 4 decyzje o wymianie prawa wykonywania
zawodu pielęgniarki 

� 20 decyzji o skreśleniu z rejestru z powo-
du przeniesienia się na teren działania
innej izby (17 pielęgniarek i 3 położne) 

� 6 duplikatów pwz (pielęgniarki)
� 10 decyzji o wygaśnięciu pwz – z powodu

śmierci pielęgniarek 

2. rejestr podmiotów wykonujących
działalność leczniczą dla miejsca wykony-
wania praktyki zawodowej pielęgniarki/
położnej. 

Dokonano:
� 71 wpisów do rejestru praktyk zawodo-

wych
� 11 wykreślono z rejestru praktyk zawodo-

wych
� 55 zmian danych w wpisach praktyk zawo-

dowych

3. rejestr podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych na terenie działania Izby. 

Okręgowa Rada prowadzi, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, rejestr podmio-
tów kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych na terenie działania OIPiP 
w Koszalinie.

W okresie sprawozdawczym Okręgowa
Rada wydała 14 zaświadczeń o wpisie do reje-
stru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych obej-
mujące:
� szkolenia specjalizacyjne – 6,
� kursy specjalistyczne – 8

oraz 4 zaświadczenia o zmianie wpisu do
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe pielęgniarek i położnych: 
� szkolenia specjalizacyjne – 2
� kursy specjalistyczne – 2 

Wpisy otrzymały:
� Agencja usług Oświatowych OMNIBuS 

Sp. z o.o. w Kłodzku,
� Interette Sp.zo.o. we Wrocławiu 

4. Działalność kształcenia podyplomo-
wego pielęgniarek i położnych na terenie
działania Izby.

W okresie sprawozdawczym dział Kszta-
łcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Poło-
żnych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Poło-
żnych w Koszalinie przeszkolił łącznie 787
osób w tym:

– pielęgniarek (640) 
– położnych (147)
40 proc. więcej niż w 2016 roku (482), 

w tym 271 skorzystało z bezpłatnych kursów,
co stanowi 35 proc. ogółu przeszkolonych
pielęgniarek i położnych. 

zorganizowano łącznie 28 edycji
kursów, w tym:
� kursy kwalifikacyjne – 1 edycja
� kursy specjalistyczne – 17 edycji
� kursy dokształcające – 1 edycja
� kursy podstawowe – 1 edycje
� kursy uzupełniające – 9 edycji

zorganizowano kurs kwalifikacyjny 
w dziedzinie:
� pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 

– 1 edycja
zorganizowano kursy specjalistyczne 

z zakresu:
� wykonanie i interpretacja zapisu elektro-

kardiograficznego dla pielęgniarek i poło-
żnych – 3 edycje

� resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla
pielęgniarek i położnych – 2 edycje

� monitorowanie dobrostanu płodu w czasie
ciąży i podczas porodu dla położnych 
– 1 edycja

� szczepienia ochronne dla pielęgniarek 
– 1 edycja

� resuscytacja oddechowo-krążeniowa
noworodka dla pielęgniarek i położnych 
– 1 edycja

� ordynowanie leków i wypisywanie recept
cz. I dla pielęgniarek i położnych – 3 edycje
bezpłatne

� ordynowanie leków i wypisywanie recept
cz. II dla pielęgniarek i położnych 
– 1 edycja bezpłatne

� leczenie ran dla położnych – 1 edycja
� wywiad i badanie fizykalne – 2 edycje

bezpłatnie 
� opieka pielęgniarska nad chorymi doro-

słymi w leczeniu systemowym nowotwo-
rów dla pielęgniarek i położnych – 2 edycje
bezpłatnie 
zorganizowano kursy podstawowe 

i uzupełniające z zakresu:
� przetaczanie krwi i jej składników dla

pielęgniarek i położnych, kurs podstawo-
wy – 1 edycja
Przetaczanie krwi i jej składników dla

pielęgniarek i położnych, kurs uzupełniający 
– 9 edycji

W okresie sprawozdawczym, oprócz
prowadzenia kształcenia podyplomowego,
Izba wykonywała zadania związane z:
� monitorowaniem jakości kształcenia, 
� udziałem w komisjach kwalifikacyjnych 

i egzaminacyjnych w ośrodkach kształ-
cących.

W 2017 r. województwo zachodniopo-
morskie otrzymało zgodę na prowadzenie 
4 specjalizacji finansowanych z MZ w dziedzi-
nach: pielęgniarstwo anestezjologiczne 
i intensywna opieka, pielęgniarstwo chirur-
giczne, onkologiczne i pediatryczne. 

Propozycje na 2018 r. to: pielęgniarstwo
onkologiczne, anestezjologii i intensywnej
opieki, chirurgiczne, rezerwowe: pielęgniar-
stwo neonatologiczne, internistyczne. 

1. Szkolenia po 5-letniej przerwie w wyko-
nywaniu zawodu pielęgniarki/ położnej.

W 2017 r. na przeszkolenie skierowano 
10 pielęgniarek i 2 położne: 
� Szpital Wojewódzki Koszalin (2 pielęgniar-

ki i 2 położne)
� Szpital Regionalny Kołobrzeg (4 pielę-

gniarki)
� drawskie centrum Specjalistyczne (1 pielę-

gniarka)
� Szpital Sławno (1 pielęgniarka)

sPraWOzDaNIa sPraWOzDaNIa
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� Szpital Szczecinek (2 pielęgniarki) 
egzamin po 5-letniej przerwie wykonywa-

nia zawodu pielęgniarki/położnej zdało 
9 osób, pozostałe 3 są w trakcie szkolenia.

II. ZeStAWIeNIe SPRAW POdeJMOWANycH
PRZeZ RAdĘ VII KAdeNcJI W RAMAcH
PLANu PRAcy, PRZyJMOWANyM NA
KAŻdy ROK dZIAŁALNOścI, WyNIKA-
JącyM Z PROgRAMu dZIAŁANIA SAMO-
RZądu PIeLĘgNIAReK I POŁOŻNycH

1. Przy OrPiP działają komisje i zespo-
ły problemowe:
� Komisja kształcenia i refundacji kosztów

doskonalenia zawodowego – Anna
Burdziej. 

� Komisja ds. przeszkolenia po 5-letniej
przerwie wykonywania zawodu – Katarzy-
na Nowak. 

� Komisja socjalna – Krystyna Szczerbińska. 
� Komisja ds. położnych – Justyna Laska. 
� Komisja ds. podstawowej opieki zdrowot-

nej – Jolanta Zagowałko. 
� Komisja ds. nadzoru nad wykonywaniem

indywidualnej/specjalistycznej/grupowej
praktyki pielęgniarskiej/położniczej 
– Renata Ataman. 

� Komisja ds. opieki długoterminowej 
– Bogumiła Aziewicz-gabis. 

� Komisja ds. uznawania kwalifikacji zawo-
dowych zgodnych z przepisami prawa unii
europejskiej – Bożena Wojcikiewicz. 

� Zespół redakcyjny biuletynu – g. Margas,
B. Wojcikiewicz, d. Fenkanin 

� Zespół ds. odleżyn i leczenia ran przewle-
kłych – danuta Bralewska. 

� Zespół pielęgniarek epidemiologicznych 
– grażyna Wiśniewska. 

2. Przewodzenie i delegowanie przed-
stawicieli do uczestnictwa w konkursach
na stanowiska kierownicze w publicznych
zakładach opieki zdrowotnej w 12
postępowaniach na kierownicze stanowi-
ska pielęgniarskie i w 5 na stanowiska
ordynatorów oddziałów. 

Szpital Wojewódzki w Koszalinie konkurs
na pielęgniarkę oddziałową:

1. Oddział dermatologii z Izbą Przyjęć,
2. Oddział wewnętrzny „c” z oododdzia-

łem diabetologii, pracownią holterowską, 
3. Oddział kardiologii z pododdziałem

intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz
pracowniami: elektroterapii, uSK, holterow-
ską, prób wysiłkowych, hemodynamiki,
kontroli stymulatorów i zaburzeń rytmu, reha-
bilitacji kardiologicznej, rentgenodiagnostyki
zabiegowej, urządzeń wszczepialnych serca,
kontroli rozruszników i kardiowerterów,

4. Oddziału okulistyki z blokiem operacyj-
nym oraz pracowniami: angiografii i ortopty-
ki, 

5. Oddział chirurgii naczyniowej z blokiem
operacyjnym, 

6. Oddział chirurgii ogólnej z poradnią
chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii
onkologicznej i blokiem operacyjnym, 

7. Oddział chirurgii urazowej i ortope-
dycznej i blokiem operacyjnym,

8. Oddział laryngologii z pododdziałem
chirurgii stomatologicznej i blokiem opera-
cyjnym oraz pracowniami: audiologii i VNg,

9. Oddział neurochirurgii z blokiem opera-
cyjnym, 

10. Oddział wew. „B” z pododdziałem
nefrologiczna, SZgicHP Koszalin

11. Oddział gruźlicy i chorób płuc I Szpital
Sławno

12. Oddział chirurgiczno-ortopedyczny 
Konkursy na stanowisko Ordynatora 

– Regionalny Szpital Kołobrzeg
1. Oddział chirurgii urazowo-ortopedycz-

nej, 
2. Oddział chirurgii ogólnej, 
3. Oddział otolaryngologiczny, 
4. Oddział anestezjologii i intensywnej

terapii,
5. Oddział rehabilitacji.

3. Współpraca z pełnomocnymi przed-
stawicielami Okręgowej rady

W Izbie działa 17 pełnomocnych przed-
stawicieli ORPiP. Zgodnie z przyjętym planem

odbyły się 2 spotkania, na
których przekazywano bieżące
informacje o działaniach podej-
mowanych przez Okręgową Radę
Pielęgniarek i Położnych. Pełnomocnicy
informowani byli o przepisach prawnych
dotyczących wykonywania naszych zawodów,
działaniach podejmowanych przez Naczelną
Radę Pielęgniarek i Położnych. Wymieniali się
uwagami dotyczącymi sytuacji pielęgniarek 
i położnych w poszczególnych zakładach pracy.

4. Poradnictwo prawne
Pielęgniarki i położne mają możliwość

korzystania z porad prawnych, udzielanych
przez radcę prawnego zatrudnionego w Izbie.
Porady są udzielane w różnej formie – osobi-
ście, listownie, telefonicznie oraz drogą mailo-
wą. 

5. Inne realizowane działania:
1. Zorganizowano 2 spotkania z kierowni-

czą kadrą pielęgniarską. Na spotkaniach
omawiane były bieżące sprawy związane 
z wykonywaniem zawodów. dyskutowano 
o problemach dotyczących sytuacji w ochro-
nie zdrowia w naszym regionie oraz ustalono
potrzeby w zakresie organizacji szkoleń, prak-
tyk stażowych. Omawiano przebieg prac nad
projektami aktów prawnych dotyczących
wykonywania zawodów pielęgniarki i poło-
żnej.

2. ORPiP w Koszalinie wydała ponad
241opinii w sprawie sposobu podziału środ-
ków na wzrost wynagrodzeń dla pielęgniarek
i położnych wynikających z rozporządzenia
MZ z 14 października 2015 r. (trzecia transza
4 x po 400 zł obowiązująca od 1 września
2017 r. do 31.08.2018 r.) 

3. do zadań samorządu należy także
opiniowanie norm zatrudnienia w podmio-
tach leczniczych nie będących przedsiębior-
stwami na podstawie rozporządzenia MZ 
z 28 grudnia 2012 r. – normy te powinny być
aktualizowane co 3 lata.

4. OIPiP wykupiła dostęp do wirtualnej
biblioteki IBuK Libra dla członków samorządu
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na kolejny rok. O dostęp zgłosiły się 84
pielęgniarki i położne; w porównaniu do 2016
roku zainteresowanie biblioteką wzrosło 
2,5-krotnie (432 pozycje książkowe) 

5. W 2017 roku zorganizowaliśmy, uczest-
niczyliśmy i objęliśmy patronatem konferen-
cje naukowe dla pielęgniarek i położnych:
� „Obsługa portów donaczyniowych” – szko-

lenie dla pielęgniarek i położnych 
(3 edycje)

� „Pielęgnacja pacjenta przewlekle chorego
– rany przewlekłe i profilaktyka zakażeń” 
– Zespół ds.odleżyn i leczenia ran prze-
wlekłych, 

� „Kompresoterapia w owrzodzeniach
żylnych – szkolenie dla pielęgniarek opie-
ki długoterminowej i POZ” – Zespół
ds.odleżyn i leczenia ran przewlekłych, 

� „Pielęgniarstwo oparte na faktach 
– w kręgu cukrzycy” zorganizowane przez
PtP, OIPiP, PWSzZ w Koszalinie,

� „Jesienne rozważania onkologiczne” – PtP,
OIPiP, PWSzZ w Koszalinie,

� Szkolenie z firmą Pelargos „Zaburzenia
rozwoju psychoruchowego niemowląt 
i małych dzieci”, „Ćwiczenia mięśni dna
macicy w ciąży i po porodzie.” 
6. udział przedstawicieli OIPiP w szkole-

niach i konferencjach:
� w debacie eksperckiej

„Opieka długoterminowa a zmia-
ny systemowe w Polsce”

(Warszawa)
� w konferencji
„Rola pielęgniarki i poło-

żnej POZ w dobie deinstytucjonalizacji 
w ochronie zdrowia” (Warszawa)

� w Międzynarodowej Konferencji Nauko-
wej „Pielęgniarstwo polskie, europejskie,
światowe , (Warszawa)

� udział ORzOZ i OSPiP w konferencji „Rola
pielęgniarki, położnej w respektowaniu
praw pacjenta. Rola kadry kierowniczej 
w eliminowaniu zdarzeń niepożądanych”,
(gdańsk)

� System Monitorowania Kształcenia (SMK)
– 2 szkolenia w Warszawie i gdańsku.
6. Inne wydarzenia w 2017 roku:
6 kwietnia – wybory uzupełniające w Rejo-

nie Wyborczym Nr 14 centrum dializa 
sp. z o.o. Szpital w Białogardzie z powodu
wygaśnięcia mandatu delegata pielęgniarki
VII kadencji Krystyny Karczewskiej. W wybo-
rach uzupełniających wybrano nowego dele-
gata na VII kadencję ewelinę Bandurę.

22 kwietnia – przewodnicząca ORPiP
wzięła udział w otwarciu dziennego Oddzia-
łu chemioterapii i pracowni leku cytotoksycz-
nego Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie,

9 i 16 maja – przewodnicząca ORPiP
spotkała się ze studentami I roku pielęgniar-
stwa PWSzZ w Koszalinie,

12 maja – wystąpienie Przewodniczącej
ORPiP na obchodach MdPiP w PWSzZ 
w Koszalinie,

16 maja – wywiad przewodniczącej ORPiP
w Radio Koszalin na temat problemów
pielęgniarstwa w kraju i regionie,

20 maja – uroczyste obchody Międzyna-
rodowego dnia Pielęgniarki i dnia Położnej 

w Bałtyckim teatrze dramatycznym w Kosza-
linie,

29 maja – przewodnicząca wzięła udział 
w obchodach MdPiP w Słupsku,

10 czerwca – na zaproszenie Zachodnio-
pomorskiego urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie Wydziału Zdrowia Publicznego
przewodnicząca ORPiP wzięła udział 
w spotkaniu z ministrem zdrowia oraz woje-
wodą zachodniopomorskim Krzysztofem
Kozłowskim na temat sieci szpitali,

29 czerwca – przewodnicząca ORPiP
spotkała się z pielęgniarkami SZgichP 
w Koszalinie,

25 września – spotkanie z pielęgniarkami
dPS-u w Koszalinie oraz wręczenie sprzętu
do nauki mowy i komunikacji podopiecznej
dPS-u pielęgniarce przebywającej w ośrodku,

5 października – przewodnicząca ORPiP
wzięła udział w inauguracji roku akademic-
kiego 2017 r. w PWSzZ w Koszalinie,

24 października – spotkanie Przewodni-
czącej ORPiP z pielęgniarkami i położnymi 
w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu,

6 listopada – kontrola Naczelnej Komisji
Rewizyjnej w OIPiP w Koszalinie,

16 listopada – uroczyste spotkanie 
z emerytkami w siedzibie Izby,

28 listopada – spotkanie przewodniczącej
ORPiP z pielęgniarkami SP ZOZ Szpitala
Specjalistycznego MSW i pielęgniarkami 
w NZOZ MedIcA s.c. w Złocieńcu,

7 grudnia – spotkanie Komisji Opieki
długoterminowej z Wiolettą Krociak. konsul-
tantem w dziedzinie pielęgniarstwa przewle-
kle chorych i niepełnosprawnych oraz Bogu-
miłą Aziewicz-gabis. konsultantem ds.
pielęgniarstwa opieki paliatywnej i przewod-
niczącą Komisji.

3) W 2017 r. kontynuowano honorowy
patronat w plebiscycie Hipokratesa „Najpo-
pularniejsza pielęgniarka i położna”, prowa-
dzonego na łamach codziennej lokalnej prasy
głos Koszaliński, dziennik Pomorza.

4) Współpraca ze Szczecińską Izbą
Pielęgniarek i Położnych – wspólne stanowi-
ska w zakresie miejsc specjalizacyjnych 
i innych stanowisk w sprawie pielęgniarstwa 
i położnictwa w województwie zachodniopo-
morskim. 

5) Współpraca z Okręgową Izbą Lekarską 
w Koszalinie, środkowopomorską Okręgową
Izbą Aptekarską – udział przewodniczącej
ORPiP w okręgowych zjazdach izb.

6) Współpraca z konsultantami woje-
wódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa i poło-
żnictwa w zakresie standardów zawodowych.

7) Współpraca z mediami w zakresie udzie-
lania informacji i wywiadów w sprawach doty-
czących środowiska zawodowego. 

8) Kontynuacja współpracy z towarzy-
stwem ubezpieczeniowym INteR POLSKA.
Bankiem Pekao S.A – oddział Koszalin.

7. W ramach współpracy z NrPiP i inny-
mi instytucjami i podmiotami przewodni-
cząca OrPiP uczestniczyła:

1) w 4 posiedzeniach Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, 
Suwałkach i toruniu. 



2) w 2 konwentach przewodniczących
Okręgowych Rad w Warszawie.

3) w spotkaniach z dyrektorem ZOW NFZ
oraz radą społeczną Narodowego Funduszu
Zdrowia w Szczecinie – 3 spotkania. 

4) w spotkaniach konwentu PWSzZ 
w Koszalinie.

5) w spotkaniu rady społecznej w MSW 
w Koszalinie.

6) w spotkaniu rady społecznej WSPL 
w Koszalinie. 

8. refundacja kosztów kształcenia:
W okresie sprawozdawczym zrefundowa-

no koszty kształcenia dla 147 osób (w 2016 r.
– 76 osób) na kwotę 131 591,21 zł, w tym: 

– specjalizacje – 114 636,25 (87%)
– kursy kwalifikacyjne – 4 084,00 
– kursy specjalistyczne – 3 616,50
– studia magisterskie – 9 254,46
– pielęgniarstwo/położnictwo (niestacjo-

narne)
Razem: 131 591,21 zł (w ubiegłym roku

była to kwota 54 981 zł, czyli refundacja wzro-
sła prawie 2,5-krotnie).

9. Pomoc socjalna 
działalność socjalna Izby to pomoc kole-

żankom, które znalazły się w wyjątkowo trud-
nej sytuacji materialnej z powodu nagłych
zdarzeń losowych lub ciężkiej choroby.

W okresie sprawozdawczym wsparcia
finansowego udzielono 48 pielęgniarkom 
i położnym na kwotę 28.428,15 zł:
� 12 wniosków dotyczyło przyznania pomo-

cy socjalnej
� 36 wniosków dotyczyło przyznania pomo-

cy na leczenie
� udzielono pomocy członkom samorządu

innych Izb na kwotę 1100 zł i OIPiP 
w Koszalinie otrzymała wsparcie finansowe
ze strony innych Izb na kwotę 1700 zł. 

10. Działalność wydawnicza i informa-
cyjna samorządu zawodowego – biuletyn
informacyjny i prowadzenie strony inter-
netowej. 

Biuletyn informacyjny w nakładzie 1000
egz. wydawany jest 1 na kwartał (4 numery).

Zespół Redakcyjny 
grażyna Margas,
Bożena Wojcikiewicz, 
dorota Fenkanin

11. Prowadzenie nadzoru nad działal-
nością indywidualnych, specjalistycznych,
grupowych praktyk zawodowych
pielęgniarek/położnych

czynności kontrolne prowadzone są 
w ramach powołanej Komisji ds. nadzoru nad
indywidualnymi, specjalistycznymi i grupo-
wymi praktykami pielęgniarek i położnych. 

W roku 2017 zwizytowano 37 praktyk, 
w tym 7 indywidualnych praktyk zawodowych
położnych.

III. W OKReSIe SPRAWOZdAWcZyM
OPRócZ ZAdAń WyNIKAJącycH 
Z uStAWy O SAMORZądZIe ZAWOdO-
WyM PIeLĘgNIAReK I POŁOŻNycH ORAZ

dZIAŁAń PRZedStAWIONycH POWyŻeJ,
PRAce cZŁONKóW OKRĘgOWeJ RAdy
ZdOMINOWANe ByŁy:

� pracami zleconymi przez Naczelną Radę
m.in. opiniowaniem projektów ustaw 
i rozporządzeń dotyczących zakresu
ochrony zdrowia,

� działalnością ośrodka informacyjno-
edukacyjnego w zakresie przepływu
pielęgniarek i położnych do krajów unii
europejskiej w szczególności dotycząca
wzajemnego uznawania dokumentów
potwierdzających posiadanie kwalifikacji
zawodowych,

� W okresie sprawozdawczym wydano 13
zaświadczeń stwierdzających posiadanie
kwalifikacji pielęgniarki/położnej zgodnych
z wymaganiami wynikającymi z przepisów
prawa unii europejskiej,

� Od momentu wejścia Polski do ue tj. od 
1 maja 2004 r., do chwili obecnej wydano
łącznie 192 zaświadczenia o uzyskanych
kwalifikacjach do wykonywania zawodu
pielęgniarki lub położnej w krajach ue (177
dla pielęgniarek, 15 dla położnych),
Poszczególne zadania oraz przedmiot

wszystkich działań Okręgowej Rady koncen-
trowały się wokół bieżącej sytuacji w ochronie
zdrowia, realizacji uchwał Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, a przede wszystkim
obowiązkami wynikającymi z zapisów ustawy
o samorządzie zawodowym.

Przewodnicząca OrPiP
mgr Bożena Wojcikiewicz

sekretarz OrPiP
mgr Krystyna morawska

sPrawOzdanie 
Komisji kształcenia 
i refundacji kosztów
doskonalenia 
zawodowego
(od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.)

Komisja pracuje w 7-osobowym składzie:

anna Burdziej
– przewodnicząca

Monika Jaruszewska – wiceprzewodnicząca
Izabela Kruk – sekretarz

członkowie: Rena Ataman, Zdzisław
Piekarski, Janina Aleszczyk, Wiesława Klep-
czarek 

Komisja w okresie sprawozdawczym spotka-
ła się 16 razy w celu przyznania refundacji kosz-

tów kształcenia podyplomo-
wego dla członków OIPiP 
w Koszalinie, biorących udział 
w podnoszeniu kwalifikacji zawo-
dowych. Na spotkaniach obecnych
było średnio 3-4 członków. 

Komisja rozpatrzyła 150 wniosków. Pozy-
tywnie zaopiniowała 147 wniosków, odmow-
nie zaopiniowała 3 wnioski, głównie z powo-
du braków formalnych. 

W okresie sprawozdawczym dofinansowa-
nie dotyczyło następujących form kształcenia.

rodzaj kształcenia Wielość refundacji 

w PLN

Kursy specjalistyczne 3 616,50
Kursy kwalifikacyjne 4 084,00
Szkolenia specjalizacyjne / 
specjalizacje / 114 636,25
Studia pielęgniarskie IIo 9 254,46
suma 131 591,21

Przewodnicząca Komisji 
anna Burdziej 

sPrawOzdanie 
Komisji socjalnej 
(od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.)

Komisja socjalna w składzie:

Krystyna szczerbińska
– przewodnicząca 

Barbara Jurecka – zastępca

członkowie: Zdzisław Piekarski, Izabela
Kruk, elżbieta Żebrowska 

Komisja socjalna przy Okręgowej Radzie
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie powoła-
na uchwałą Nr 26/VII/16 z dnia 26.01.2016 r.
prowadzi działalność na podstawie Regulami-
nu Komisji Socjalnej. celem pracy Komisji
Socjalnej jest przyznawanie pomocy material-
nej członkom samorządu pielęgniarek i poło-
żnych wpisanych do rejestru prowadzonego
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych. 

Pomoc socjalna przyznawana była w trud-
nej sytuacji życiowej, spowodowanej długotr-
wałą chorobą członka samorządu, wymaga-
jąca wysokich kosztów leczenia dziecka lub
współmałżonka. Przyznawana jest także 
w przypadkach śmierci współmałżonka oraz 
w przypadkach losowych. 

Wysokość przyznawanej pomocy zależna
była od sytuacji materialnej i życiowej rodzi-
ny – miała charakter uznaniowy. W roku 2017
rozpatrzono 48 wniosków w tym 11 przypad-
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ków chorób nowotworowych (w tym dwa
nowe zachorowania). Pozostałe środki prze-
znaczono na zapomogi w celach leczniczych
i socjalnych.

Komisja socjalna dla jednej z naszych kole-
żanek, która jest po udarze i znajduje się 
w trudnej sytuacji życiowej i przebywa 
w domu Pomocy Społecznej, przyznała zapo-
mogę wg statutowego regulaminu. Ponadto
zwróciła się do OIPiP w Polsce o wsparcie
finansowe celem zakupu specjalistycznego
sprzętu rehabilitacyjnego, tzw. Mówik – opro-
gramowania do komunikacji wspomagającej
oraz terapii mowy, którego program zawiera
możliwość porozumiewania się z otoczeniem.
Aparat zakupiono i przekazano naszej kole-
żance. W naszej Izbie odbyło się spotkanie 
i poczęstunek dla emerytowanych pielęgnia-
rek i położnych, gdzie każdej z pań przekaza-
no drobny upominek. 

Spotkania komisji celem rozpatrzenia 
i przyznania zapomóg odbywały się 1 raz 
w miesiącu.

Suma środków z budżetu OIPiP zaplano-
wana na rok 2017 wynosiła 32.000,00 zł

Na pomoc socjalną wydano w sumie:
28.428,15 zł

Rozpatrzono pozytywnie 48 wniosków: 
– pomoc na cel socjalny – 12 wniosków 
– pomoc na cel leczniczy – 36 wniosków
Wniosków rozpatrzonych negatywnie nie

było. 
dziękuję serdecznie członkom Komisji

Socjalnej za zaangażowanie i współpracę 
w komisji. 

Przewodnicząca Komisji 
Krystyna szczerbińska

sPrawOzdanie 
Okręgowej Komisji
rewizyjnej 
(od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.)

Okręgowa Komisja Rewizyjna w 2017 r.
działała w następującym składzie:

Jolanta stolarek
– przewodnicząca OKR

członkowie: 
danuta Bralewska, Lucyna Kamińska, Kata-

rzyna Mroczek, Katarzyna Osuch

W okresie od stycznia 2017 r. do grudnia
2017 r. Komisja rewizyjna przeprowadziła 
4 kontrole działalności finansowej i gospo-
darczej Okręgowej Izby. Kontrolą objęto
dokumenty kasowe izby, prawidłowość ich
zatwierdzania, obiegu i księgowania. Analizie

poddano realizację uchwał ORPiP i jej prezy-
dium dotyczących spraw finansowych 
i gospodarczych oraz zgodność wydatków 
z budżetem i uchwałami Okręgowej Rady i jej
Prezydium. W trakcie kontroli nie stwierdzo-
no nieprawidłowości.

Przewodnicząca
Okręgowej Komisji rewizyjnej 

Jolanta stolarek

sPrawOzdanie 
Okręgowego sądu
pielęgniarek 
i położnych
(od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.)

Okręgowy Sąd pielęgniarek i położnych
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie VII kadencji
działa w następującym składzie :

Jolanta Kiekisz
– przewodnicząca 

Agnieszka Janiszewska – z-ca przewodni-
czącej 

Jadwiga Krężlewicz – z-ca przewodniczącej 

członkowie: Agata Knap, dorota Fenka-

nin, Monika Lewandowska, Mirosława Bas,
Bożena Książek, Beata Sienkiewicz-Jabłońska

W okresie sprawozdawczym do Okręgo-
wego Sądu pielęgniarek i położnych w Kosza-
linie wpłynęły do rozpatrzenia dwie sprawy:

1. Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności
w Warszawie przekazał 2 stycznia 2016 r. do
Okręgowego Sądu pielęgniarek i położnych 
w Koszalinie zażalenie złożone na postano-
wienie o umorzeniu postępowania wyjaśnia-
jącego wydane przez Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie. Okręgowy Sąd
pielęgniarek i położnych w Koszalinie 29 lipca
2017 r. wydał postanowienie o utrzymaniu 
w mocy zaskarżone postanowienie Okręgowe-
go Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie z dnia
16.09.2016 roku – sygnatura Akt ORzOZ 5/16.

2. Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
w gdańsku 14 kwietnia 2015 r. przekazał do
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
w Koszalinie do rozpatrzenia sprawę. Okręgo-
wy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
wydał Postanowienie w dniu 21 sierpnia 2017
r. o umorzeniu postępowania ze względu na
przedawnienie.

W dniach 5-6 czerwca 2017 r. dorota
Fenkanin i Jadwiga Krężlewicz uczestniczyły 
w szkoleniu zorganizowanym przez Naczelny
Sąd Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.
Szkolenie przeznaczone było dla osób, które
pierwszą kadencję zasiadają w organie sądu,
a poświęcone odpowiedzialności zawodowej
pielęgniarek i położnych.

W dniach 19-20 października 2017 r. Beata
Sienkiewicz-Jabłońska i Monika Lewandowska
brały udział w konferencji „Rola pielęgniarki,
położnej w respektowaniu praw pacjenta. Rola
kadry kierowniczej w eliminowaniu zdarzeń
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niepożądanych” w gdańsku. Konferencja
zorganizowana była przez Okręgowego Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgnia-
rek i Położnych w gdańsku oraz Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Przewodnicząca OSPiP zorganizowała 
w ciągu roku cztery spotkania oraz szkolenia
dla członków sądu. celem szkoleń było przy-
gotowanie członków do realizacji zadań 
w zakresie postępowania w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek 
i położnych oraz realizacji zadań w zakresie
prewencji wykroczeń zawodowych. Przewod-
nicząca zapoznała członków sądu z ramowym
regulaminem OSPiP, kodeksem etyki zawo-
dowej, ustawą o samorządzie pielęgniarek 
i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (dz. u. 
Nr 174, poz. 1038) z naciskiem na rozdział 
6. Odpowiedzialność zawodowa.

Przewodnicząca
Okręgowego sądu Pielęgniarek 

i Położnych
mgr Jolanta Kiekisz

sPrawOzdanie 
Okręgowego 
rzecznika Odpowie-
dzialności zawodo-
wej Pielęgniarek 
i Położnych 
(od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.)

W okresie sprawozdawczym Okręgowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
działał w następującym składzie: 

małgorzata szmit
– Okręgowy Rzecznik

zastępcy: 
danuta Wojewska
elżbieta Szyska
Irena Maciąg
Agnieszka dżuga

W roku sprawozdawczym Okręgowy Rzecz-
nik przy OIPiP wraz z zespołem procedował 
w 8 postępowaniach: wpłynęło 5 nowych
skarg, w tym jedna skarga została przekazana
przez Naczelnego Rzecznika Odpowiedzial-
ności w Warszawie, dwa postępowania zawie-
szono, w jednej sprawie nastąpiło odwołanie
do NRzOZ, trzy postępowania w toku, 
w jednym przypadku odmówiono wszczęcia
postępowania wyjaśniającego.

Zespół Okręgowego Rzecznika prowa-
dził szkolenia prewencyjne w tematyce:
zleceń lekarskich, odpowiedzialności zawo-
dowej, etyki zawodowej, praw pacjenta.
Okręgowy Rzecznik uczestniczył w dwóch
szkoleniach: zorganizowanym przez Naczel-
nego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-
dowej Pielęgniarek i Położnych oraz
Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych 
w gdańsku. 

W ramach działalności prewencyjnej
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności

Zawodowej i jego zastępcy pełnią dyżury 
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Koszalinie, w każdy drugi 
i ostatni wtorek miesiąca w godzinach od
15.30 do 16.30

Zespół Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Pielęgniarek i Poło-
żnych brał udział w posiedzeniach Okręgowej
Rady i Prezydium Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek I Położnych w Koszalinie.

Okręgowy rzecznik 
Odpowiedzialności zawodowej

małgorzata szmit

sPrawOzdanie
Komisji ds. nadzoru
nad indywidualnymi,
specjalistycznymi 
i grupowymi prakty-
kami pielęgniarek 
i położnych 
za rok 2017

Skład Komisji:

renata ataman
– przewodnicząca 

członkowie:
Justyna Laska
Anna Burdziej 
Monika Jaruszewska 
Jolanta Zogowałko
Jolanta Herbuś
Irena Rek

W okresie sprawozdawczym odbyły się
dwa posiedzenia Komisji, która pracowała
na podstawie regulaminu i harmonogramu
zatwierdzonego przez Okręgową Radę
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie. 
W Rejestrze Indywidualnych Praktyk
Pielęgniarek i Położnych ORPiP w Koszali-
nie na dzień 31.12.2017 roku zarejestro-
wano 769 praktyk pielęgniarek i 58 praktyk
położnych.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 
37 wizytacji:

– 30 indywidualnych praktykach pielęgnia-
rek 

– 7 indywidualnych praktyk położnych.
W większości praktyki funkcjonują prawi-

dłowo, w czterech praktykach zanotowano
nieprawidłowości dotyczące: 

1. niespełnienia wymogów lokalowych do
prowadzenia praktyk;
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2. w dokumentacji medycznej: brak
podpisów i pieczątek imiennych potwier-
dzających wykonanie świadczeń medycz-
nych.

W tych praktykach pozostawiono zalecenia
pokontrolne, wyznaczono termin usunięcia
uchybień.

Przewodnicząca Komisji
mgr renata ataman

sPrawOzdanie 
Komisji 
ds. położnych 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Komisja została powołana Uchwałą 
Nr 26/VII/2016 Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie 
z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie usta-
lenia składów Komisji i Zespołów proble-
mowych działających przy ORPiP i Regula-
minu działania Komisji problemowych 
i zespołów działających przy ORPiP.

Skład Komisji do spraw położnych: 

Justyna Laska
– przewodnicząca 

członkowie:
Renata Ataman 
Katarzyna Bruzda
Anna chojnowska
ewa Zapotoczna

Prace komisji dotyczyły:
1. Omówienia stanowisk i apeli XXXIII

Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
z 2017 r. w sprawie:

– standardu opieki okołoporodowej,
– zmian systemowych w kształceniu

pielęgniarek i położnych,
– wpisania pielęgniarek i położnych 

w system kontraktowania w rozporządzeniach
koszykowych,

– zwiększenia ilości miejsc szkoleniowych
na uczelniach i wyższych szkołach zawodo-
wych la pielęgniarek i położnych.

2. Omówienia przedstawionych przez Mini-
sterstwo Zdrowia propozycji zmian w systemie
ochrony zdrowia, w szczególności dotyczących
kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej
finansowych ze środków publicznych, udzie-
lanych przez pielęgniarki i położne POZ;

3. udział członków komisji w ogólnopol-
skiej konferencji „Rola pielęgniarki i położnej
podstawowej opieki zdrowotnej w dobie
deinstytucjonalności w ochronie zdrowia”
Warszawa, 28 lutego 2018 r.

Podczas spotkania poruszone zostały
kwestie obaw środowiska przed utratą samo-
dzielności podmiotów pielęgniarskich i poło-
żniczych ponadto dyskutowano w jaki sposób
dokonać wymiany informacji o wspólnych
pacjentach zadeklarowanych do lekarzy
prowadzących podmioty lecznicze.

4. udział członków komisji w szkoleniu dla
położnych Szczecin, 25 października 2017 r.
nt. poprawy jakości opieki nad matkami
karmiącymi piersią. Organizator Wydział
Zdrowia urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie
oraz konsultant wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego
dr dorota Ćwiek

5. Rozpropagowanie i udział członków
komisji w kursach specjalistycznych dla poło-
żnych: 

„edukacja i wsparcie kobiety w okresie
laktacji”, organizator – Fundacja Opieki
Okołoporodowej w Koninie,

„Leczenie ran” Organizator Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie.

6. Kreowania pozytywnego wizerunku
zawodu położnej.

Przewodnicząca Komisji 
Justyna Laska

sPrawOzdanie
zespołu pielęgniarek
epidemiologicznych 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Zespół pielęgniarek epidemiologicznych
działający przy Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
funkcjonował w składzie:

Grażyna Wiśniewska
– przewodnicząca zespołu

Łukaszczyk Małgorzata – z-ca przewodni-
czącej zespołu

członkowie:
Asman Małgorzata 
Buczma ewa 
czwarno Bogusława 
Faltynowska Małgorzata 
Jamrożek Beata 
Jezierska grażyna 
Kazimierczak Maria 
Łosińska dorota 
Łukasik Agnieszka 
Mroczek Katarzyna 
Popiołek ewa 
Skorek Janina 
Statkiewicz celina 
Szukaj urszula

Szyska elżbieta 
Wojtkowska Agnieszka 
Zdrowowicz-Zajko Małgo-

rzata 

W roku 2017 odbyły się 4 posiedze-
nia Komisji epidemiologicznej (w tym dwa
spotkania wyjazdowe), na których poruszono
wiele tematów związanych z aktualną wiedzą
w zakresie epidemiologii, przydatną w bieżącej
pracy pielęgniarek epidemiologicznych. 

1. dyskutowano na temat oceny ryzyka
występowania zakażeń związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych w związku 
z coraz częstszą kolonizacją gronkowcem
MRSA pacjentów przyjmowanych do szpitali.
Przedstawiono i zaproponowano członkom
Komisji wprowadzenie protokołu eradykacji
MRSA i dokonano przeglądu produktów 
w tym zakresie oraz wysłuchano wykładu
„Prawda i mity nt. zakażeń”, który poprowadził
Artur Małecki.

2. Na spotkania Komisji epidemiologicznej
zapraszano wykładowców, którzy poprowa-
dzili wykłady na następujące tematy:

a. Profilaktyka antyprionowa i procedury
przeciwprionowe w szpitalu – prowadzący-
Krzysztof Folta

b. Analiza czynników wpływających na
skuteczność dezynfekcji rąk – prowadząca
Justyna Piwowarczyk. 

c. Wytyczne WHO w zakresie higieny rąk
personelu medycznego – prowadząca Alek-
sandra Mączyńska – Infection control cNS 
– Lead Hand Hygiene Audytor.

d. Najnowsze wytyczne w zakresie
bezpiecznego doboru i stosowania rękawic
w placówkach medycznych – prowadzący
Krzysztof Błoch.

3. W czerwcu 2017 r. większość członków
Komisji wzięła udział w Ogólnopolskiej Konfe-
rencji poświęconej pamięci I. Semmelweisa
zorganizowanej we Wrocławiu, której tema-
tyka związana była z historią higieny rąk 
w szerokim ujęciu tego tematu, a w szczegól-
ności przestrzeganiem procedur higieny rąk 
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w praktyce, analizą przygotowania rąk do
pracy personelu medycznego, 

a także zastosowaniem rękawic medycz-
nych jako bariery mikrobiologicznej w kontak-
cie z pacjentem. 

4. Ponadto na każdym spotkaniu Komisji
omawiane były sprawy bieżące Komisji epide-
miologicznej, między innymi przedstawiono
członkom Komisji materiały szkoleniowe 
z Konferencji w Poznaniu – światowe stan-
dardy profilaktyki zakażeń „dzień jak co dzień
– profilaktyka zakażeń”, a także omówiono
zmiany w postępowaniu z odpadami medycz-
nymi w świetle nowego eozporządzenia z dnia
5 października 2017 r. 

Przewodnicząca zespołu 
pielęgniarek epidemiologicznych

mgr Grażyna Wiśniewska 
spec. ds. epidemiologii

sPrawOzdanie 
Komisji d.s. 
podstawowej opieki
zdrowotnej
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

mgr Jolanta zagowałko
– przewodnicząca komisji ds. POZ

W roku 2017 spotkania Komisji ds. podsta-
wowej opieki zdrowotnej, działającej przy
OIPiP Koszalinie, dotyczyły:

1. Spraw organizacyjnych – opracowania
planu pracy i harmonogramu spotkań. 

2. Prac związanych z opracowaniem 
i opiniowaniem projektów aktów prawnych
(ustaw, rozporządzeń i zarządzeń), doty-
czących realizacji świadczeń zdrowotnych
przez pielęgniarki i położne podstawowej
opieki zdrowotnej.

Opracowywane i opiniowane projekty
miały na celu :

1. wprowadzenie zmian w wykazie świad-
czeń w poszczególnych zakresach pielęgniar-
stwa do rozporządzeń o świadczeniach
gwarantowanych a docelowo – do ich reali-
zacji w ramach kontraktowanych przez NFZ
usług w poszczególnych zakresach pielęgniar-
stwa i położnictwa.

2. tworzenie nowej ustawy o POZ – przed-
stawiciele OIPiP w Koszalinie uczestniczyli 
w konferencji ekspertów POZ zorganizowa-
nej przez NIPiP w Warszawie, następnie 
w sposób ciągły monitorowano prace zespo-
łu i o efektach tych prac na bieżąco infor-
mowano środowisko zawodowe. uwagi
środowiska zawodowego przekazywano na
bieżąco do NIPiP za pośrednictwem OIPiP 
w Koszalinie.

Przewodnicząca Komisji 
mgr Jolanta zagowałko

sPrawOzdanie 
Komisji ds. opieki
długoterminowej 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Bogumiła aziewicz-Gabis
– przewodnicząca komisji

Informuję, że w roku 2017 Komisja opieki
długoterminowej działająca przy OIPiP 
w Koszalinie spotykała się 2 razy.

tematem spotkań były ciągłe próby zmian
dotyczące zasad kontraktowania świadczeń
w zakresie pielęgniarskiej opieki długotermi-
nowej między innymi:

– opiniowanie projektów rozporządzeń
ministra zdrowia i zarządzeń prezesa NFZ,

– informowanie świadczeniodawców 
z województwa Zachodniopomorskiego 
o sprawach dotyczących zmian w ww. zakresie.

członkowie Komisji spotkali się z nowo
powołanym konsultantem wojewódzkim w dzie-
dzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepe-
łnosprawnych Wioletą Krociak, aby omówić istot-
ne problemy w zakresie opieki długoterminowej.

Informowanie wojewody i dyrektora NFZ 
w Szczecinie o złej sytuacji pacjentów kwalifi-
kujących się do objęcia opieką długotermi-
nową, a nie mogących skorzystać z należnych
im świadczeń przez zbyt małą ilość zakon-
traktowanych przez NFZ świadczeń.

Przewodniczaca Komisji
Bogumiła aziewicz-Gabis

sPrawOzdanie 
zespołu ds. odleżyn 
i leczenia ran 
przewlekłych 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Komisja d/s leczenia ran działała 
w następującym składzie:

Danuta Bralewska
– przewodnicząca komisji

Małgorzata Pudło
Krystyna Szczerbińska

W I półroczu 2017 r. Komisja wraz z OIPiP
zorganizowała szkolenie dla pielęgniarek 
i położnych z zakresu „Kompresoterapii 
w owrzodzeniach żylnych”. W dniach 12-14
października 2017 r. członkowie Komisji uczest-
niczyli w I Forum Leczenia Ran, które odbyło się
w Zakopanem. Artykuł z konferencji przedsta-
wiono w Biuletynie Informacyjnym OIPiP wyda-
niu grudniowym 2017 r. 24 listopada 2017 r.
Małgorzata Pudło czynnie uczestniczyła 
w organizacji II Medycznej Konferencji Szkole-
niowej „Jesienne Rozważania onkologiczne",
organizowanej przez PtP i OIPiP w Koszalinie
W I półroczu 2018 roku Komisja ma w planach
organizację kolejnych szkoleń zakresie leczenia
ran w zależności od potrzeb środowiska.

Przewodnicząca Komisji
Danuta Bralewska

#STRONA 13



WaŻNe sPraWy WaŻNe sPraWy

#STRONA 14

zakończenie prac nad strategią 
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce 

We wtorek, 9 stycznia, na stronie
ministerstwa zdrowia ukazała się
informacja o zakończeniu prac
zespołu ds. opracowania strategii
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa w Polsce. Prace 
nad dokumentem określającym
kierunki działań dla pielęgniar-
stwa zostały zakończone 29 grud-
nia 2017 r. 

strateGIa 
Na rzecz rOzWOJu
PIeLĘGNIarstWa 
I POłOŻNIctWa 
W POLsce 

Główne problemy systemowe 
w obszarze pielęgniarstwa 
i położnictwa dotyczą: 

1. zbyt małej liczby pielęgniarek i liczby
położnych w systemie ochrony zdrowia, co
przekłada się na niski wskaźnik pielęgniarek 
i położnych na 1 tys. mieszkańców,

2. braku w systemie ochrony zdrowia
profesji współuczestniczących w bezpośred-
niej opiece nad pacjentem, wspomagających
pracę pielęgniarek, 

3. niewystarczającej regulacji dotyczącej
liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych
realizujących świadczenia gwarantowane 
w poszczególnych zakresach świadczeń,

4. braku ustalenia przez podmioty leczni-
cze posiadające umowę z NFZ minimalnych
norm zatrudniania, pomimo obowiązujących
regulacji prawnych w tym zakresie,

5. niedostatecznego określenia ról 
i kompetencji pielęgniarek i położnych w
systemie opieki zdrowotnej, 

6. warunków pracy pielęgniarek i poło-
żnych (w tym również m.in. związanych 
z możliwością posługiwania się nowymi tech-
nologiami np. prowadzenie dokumentacji 
w postaci elektronicznej),

7. jakości kształcenia przeddyplomowego
i podyplomowego i wprowadzania nowych

form kształcenia (e-learning, telepielęgniar-
stwo).

W związku z rozpoznanymi
problemami określono 
następujące obszary tematyczne
niniejszej strategii:

I. Kształcenie przed- i podyplomowe
pielęgniarek i położnych.

II. Rola i kompetencje pielęgniarek i poło-
żnych w systemie ochrony zdrowia.

III. Normy zatrudnienia – określenie liczby
pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji
w poszczególnych zakresach świadczeń
(rozporządzenia „koszykowe”). 

IV. Warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż
zawodów pielęgniarki i położnej.

V. Nowy zawód medyczny jako zawód
pomocniczy dla zawodu pielęgniarki w syste-
mie opieki zdrowotnej.

cel główny strategii
� Zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeń-

stwa i dostępności do opieki pielęgniar-
skiej dla pacjentów i społeczeństwa.

cel pośredni 
� Zwiększenie liczby pielęgniarek i poło-

żnych w polskim systemie opieki zdrowot-
nej i powstrzymanie emigracji zarobkowej
oraz zmotywowanie absolwentów do
podejmowania pracy w zawodzie i utrzy-
manie na rynku pracy pielęgniarek/poło-
żnych nabywających uprawnienia emery-
talne.

cele szczegółowe:
1. Zwiększenie liczby studentów na kierun-

ku pielęgniarstwo i położnictwo przy
uwzględnieniu jakości kształcenia.

2. Poprawa jakości kształcenia na kierunku
pielęgniarstwo i położnictwo.

3. Zmiany w systemie kształcenia pody-
plomowego. 

4. Rozwój badań naukowych w pielęgniar-
stwie.

5. Określenie ról i kompetencji pielęgnia-
rek i położnych w systemie ochrony zdrowia.

6. Określenie faktycznej liczby pielęgniarek
i liczby położnych w systemie ochrony zdro-
wia, wraz z określeniem docelowych wska-
źników na 1 tys. mieszkańców. 

7. Wypracowanie regulacji dotyczącej 
liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych
realizujących świadczenia gwarantowane 
w poszczególnych zakresach świadczeń. 

8. Wypracowanie mechanizmów motywu-
jących podmioty lecznicze, posiadające
umowę z NFZ, do określenia minimalnych
norm zatrudniania.

9. Poprawa warunków pracy pielęgniarek 
i położnych. 

10. Wprowadzenie do systemu opieki
zdrowotnej profesji współuczestniczącej 
w bezpośredniej opiece nad pacjentem,
wspomagającej pracę pielęgniarek.

Obszar I. Kształcenie przed- 
i podyplomowe pielęgniarek 
i położnych.

Cel I. Zwiększenie liczby studentów na kie-
runkach pielęgniarstwo i położnictwo 
przy uwzględnieniu jakości kształcenia
poprzez: 
Działanie 1. utrzymanie kształcenia przed-

dyplomowego pielęgniarek i położnych
wyłącznie na poziomie szkół wyższych;

Działanie 2. podjęcie działań na rzecz
zwiększenia dotacji dla uczelni publicznych 
z przeznaczeniem na zwiększenie liczby przyj-
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mowanych kandydatów na kierunki
pielęgniarstwo i położnictwo oraz powrót do
systemu określania limitów przyjęć na kierun-
ki pielęgniarstwo i położnictwo w drodze
rozporządzenia Ministra Zdrowia wydawane-
go we współpracy z Ministrem Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego; 

Działanie 3. prowadzenie działań wspie-
rających uruchamianie kształcenia na kierun-
kach pielęgniarstwo oraz położnictwo w woje-
wództwach, w których niewiele uczelni
prowadzi kształcenie na tych kierunkach
studiów; 

Działanie 4. doskonalenie wdrażania
programów rozwojowych (quasi „kierunek
zamawiany”) mających na celu zwiększenie
liczby studentów kierunków pielęgniarstwo 
i położnictwo; 

Działanie 5. dążenie do osiągnięcia wska-
źnika liczby pielęgniarek w Polsce na poziomie
średniego wskaźnika Oecd (9,4 dla 2016 r.) 
w okresie 15 lat.

Cel II. Poprawa jakości kształcenia na kie-
runkach pielęgniarstwo i położnictwo
Działanie 1. wypracowanie i wdrożenie

modelu współpracy uczelni z podmiotami
leczniczymi w zakresie realizacji kształcenia
praktycznego (zajęć praktycznych i praktyk
zawodowych); 

Działanie 2. weryfikacja kryteriów akre-
dytacyjnych KRASzPiP; 

Działanie 3. kształcenie praktyczne prowa-
dzone w podmiotach spełniających kryteria
jakościowe w zakresie jego organizacji, zaso-
bów sprzętowych i kwalifikacji personelu
odpowiedzialnego za realizację zajęć prak-
tycznych i praktyk zawodowych; 

Działanie 4. dostosowanie infrastruktury
szkół wyższych prowadzących kierunki
pielęgniarstwo i położnictwo zgodnie z zało-
żonym w Strategii wzrostem liczby studentów
(m.in. centra symulacji medycznej);

Działanie 5. harmonizacja efektów 
kształcenia absolwenta studiów pierwszego 
i drugiego stopnia w celu uniknięcia powta-
rzania nabytej wiedzy i umiejętności w toku
kształcenia podyplomowego; 

Działanie 6. przygotowanie absolwentów
kierunków pielęgniarstwo i położnictwo 
o profilu kompetencyjnym zgodnym z aktu-
alnymi potrzebami systemu opieki zdrowotnej
i wymogami regulacji ue; 

Działanie 7. promocja nauczania zinte-
growanego (modułowego) na kierunkach
pielęgniarstwo i położnictwo pierwszego 
i drugiego stopnia – przebudowa programów
studiów.

Cel III: Zmiany w systemie kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek i położnych
Działanie 1. zmniejszenie liczby dziedzin

specjalizacji (do 10), kursów kwalifikacyjnych,
kursów specjalistycznych; 

Działanie 2. wyodrębnienie dziedzin
specjalizacji przeznaczonych wyłącznie dla
magistrów pielęgniarstwa i magistrów poło-
żnictwa;

Działanie 3. przebudowa programów
kształcenia podyplomowego (e-learning do

50% kształcenia teoretycznego, weryfikacja
liczby godzin kształcenia, kształcenie modu-
łowe, mentor);

Działanie 4. podejmowanie działań zmie-
rzających do utworzenia na poziomie
centrum Kształcenia Podyplomowego
Pielęgniarek i Położnych platformy do
zamieszczania materiałów edukacyjnych dla
uczestników szkoleń.

Działanie 5. dofinansowanie jednej
specjalizacji ze środków publicznych zgodnej
z profilem zatrudnienia; 

Działanie 6. podejmowanie działań zmie-
rzających do zwiększenia dofinansowania
specjalizacji ze środków budżetowych;

Działanie 7. podejmowanie działań na
rzecz finansowania ze środków budżetowych
innych form kształcenia podyplomowego, np.
kursów kwalifikacyjnych;

Działanie 8. wypracowanie akredytacji dla
wszystkich form kształcenia podyplomowego
określonych w ustawie;

Działanie 9. prowadzenie szkoleń specja-
lizacyjnych wyłącznie przez szkoły/uczelnie
wyższe prowadzące kształcenie na kierunkach
pielęgniarstwo i położnictwo na pierwszym 
i drugim stopniu, instytuty badawcze i nauko-
we prowadzące działalność kliniczną, samo-
rząd zawodowy, pod warunkiem posiadania
akredytacji.

Cel IV. Badania naukowe Rozwój badań
naukowych w pielęgniarstwie
Działanie 1. współpraca z Ministerstwem

Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie
zapewnienia środków finansowych na rozwój
i badania naukowe w pielęgniarstwie; 

Działanie 2. działania zmierzające do
utworzenia Krajowego Instytutu Pielęgniar-
stwa i Położnictwa, będącego zapleczem
naukowo-eksperckim dla Ministra Zdrowia,
odpowiedzialnym za przygotowywanie
propozycji rozwiązań systemowych w obsza-
rze pielęgniarstwa i położnictwa, w tym kształ-
cenia przed- i podyplomowego, oraz okre-
ślanie priorytetowych działań, w tym kierun-
ków badań naukowych;

Działanie 3. poszerzenie składu Rady
Naukowej działającej przy Ministrze Zdrowia
o przedstawicieli środowiska zawodowego
pielęgniarek i położnych.

Obszar II. rola i kompetencje
pielęgniarek i położnych 
w systemie ochrony zdrowia

Cel V. Określenie ról i kompetencji pie-
lęgniarek i położnych w systemie ochrony
zdrowia
Działanie 1. dookreślenie kompetencji

zawodowych pielęgniarek i położnych dla
poszczególnych poziomów kształcenia (licen-
cjat pielęgniarstwa/licencjat położnictwa, magi-
ster pielęgniarstwa/magister położnictwa) oraz
specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa;

Działanie 2. opracowanie standardów
organizacyjnych z określeniem roli i kompe-
tencji zawodowych pielęgniarki i położnej 
w poszczególnych rodzajach świadczeń opie-
ki zdrowotnej/poszczególnych dziedzinach
specjalizacji pielęgniarek i położnych, ze

szczególnym uwzględnie-
niem obszarów prioryteto-
wych.

Obszar III. Normy zatrud-
nienia – określenie liczby
pielęgniarek i położnych oraz ich
kwalifikacji w poszczególnych
zakresach świadczeń 
(rozporządzenia „koszykowe”)

Cel I. Określenie faktycznej liczby pie-
lęgniarek i liczby położnych w systemie
ochrony zdrowia, wraz z określeniem 
docelowych wskaźników na 1 tys. 
mieszkańców 
Działanie 1. wypracowanie przez samo-

rząd zawodowy pielęgniarek i położnych
systemowych działań zmierzających do aktu-
alizowania danych znajdujących się w reje-
strach okręgowych przez zarejestrowane
pielęgniarki i położne (czynne zawodowo).

Cel II. Wypracowanie regulacji doty-
czących liczby i kwalifikacji pielęgniarek 
i położnych realizujących świadczenia
gwarantowane w poszczególnych zakre-
sach świadczeń zdrowotnych: 
Działanie 1. wypracowanie zapisów doty-

czących zapewnienia odpowiedniej obsady
pielęgniarskiej na dyżurze/zmianie gwaran-
tującej optymalną opiekę pielęgniarską 
i bezpieczeństwo pacjenta.

Obszar III. Normy zatrudnienia
Działanie 2. wprowadzenie w życie projek-

tu rozporządzenia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia szpital-
nego z 2015 r., (wskaźniki 0,6 i 0,7 oraz kwali-
fikacje) z uwzględnieniem vacatio legis do
2021 r., z możliwością wydłużenia tego okre-
su.

Cel III. Wypracowanie mechanizmów 
motywujących podmioty lecznicze posia-
dające umowę z NFZ, do określenia mini-
malnych norm zatrudnienia: 
Działanie 1. przygotowanie systemu

premiowania świadczeniodawców za spełnia-
nie norm zatrudnienia pielęgniarek i poło-
żnych wyższych niż określone w obowiązu-
jących przepisach prawa. 

Obszar IV. Warunki pracy, 
wynagrodzenia i prestiż zawodów
pielęgniarek i położnych

Cel I. Poprawa warunków pracy 
pielęgniarek i położnych 
Działanie 1. przeprowadzenie pilotażu

standaryzacji opieki pielęgniarskiej w 16
podmiotach leczniczych w ramach projektu
pozakonkursowego „Rozwój kompetencji
pielęgniarskich” (IcNP, dokumentacja elek-
troniczna, zdarzenia niepożądane);

Działanie 2. podejmowanie działań
związanych z wypracowaniem formuły dodat-
kowego urlopu wypoczynkowego dla
pielęgniarek i położnych; 

Działanie 3. ustalenie ścieżki awansu
zawodowego pielęgniarek i położnych; 

Działanie 4. zapewnienie szkoleń dla
zarządzającej kadry pielęgniarskiej, w tym
finansowanych ze środków europejskich;



Działanie 5. prowadzenie kampanii 
w mediach ukazującej pozytywny wizerunek
zawodów i różnorodność pracy pielęgniarki 
i położnej oraz zachęcającej do wyboru tych
zawodów; 

Działanie 6. podejmowanie działań
mających na celu stworzenie mechanizmów
dających pielęgniarkom i położnym możliwo-
ść zabezpieczenia potrzeb mieszkaniowych
na preferencyjnych zasadach (np. w ramach
programu mieszkanie+).

Obszar V. Nowy zawód medyczny
jako zawód pomocniczy 
dla zawodu pielęgniarki 
w systemie opieki zdrowotnej

Cel I. Wprowadzenie do systemu opieki
zdrowotnej profesji współuczestniczącej

w bezpośredniej opiece nad pacjentem,
wspomagającej pracę pielęgniarek 
Działanie 1. podjęcie działań na rzecz

dokonania zmian legislacyjnych w zakresie
formalnego uregulowania współpracy
pielęgniarek i opiekunów medycznych; 

Działanie 2. podjęcie działań na rzecz
upowszechnienia i bardziej efektywnego
wykorzystania zawodu opiekuna medycznego
w systemie opieki zdrowotnej; 

Działanie 3. poszerzenie wiedzy i umie-
jętności zawodowych opiekuna medycznego
w celu dostosowania ich do potrzeb pacjen-
tów (m.in. psychiatria, geriatria, pediatria,
neurologia); 

Działanie 4. dodanie kompetencji zawo-
dowych opiekunowi medycznemu przy jedno-
czesnym wydłużeniu kształcenia w zawodzie,

w celu bardziej efektywne-
go wykorzystania tej profesji
w systemie opieki zdrowot-
nej.

strategia źródła 
finansowania

Źródła finansowania: środki finansowe
przewidziane na realizację celów i działań
Strategii będą pochodzić z wielu źródeł, 
w tym m.in. z: publicznych funduszy krajo-
wych, tj. budżetu państwa oraz państwowych
funduszy celowych, a także środków innych
jednostek sektora finansów publicznych,
publicznych środków wspólnotowych oraz
innych źródeł. 

działania do realizacji przewidziane na 
5-10-15 lat.
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KOMuNIKAt PRASOWy
Ze SPOtKANIA PRZedStAWIcIeLI

PIeLĘgNIAReK I POŁOŻNycH
Z MINIStReM ZdROWIA

17 stycznia 2018 r. o godzinie 15 w siedzibie Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie odbyło się
spotkanie nowego Ministra Zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego 
z przedstawicielami naszej grupy zawodowej. W spotkaniu uczestniczyli
ze strony OZZPiP: Przewodnicząca OZZPiP – Pani Krystyna Ptok wraz 
z członkami Prezydium Związku oraz ze strony NRPiP – Pani Zofia
Małas wraz z członkami Prezydium Rady. Stronę Ministerstwa Zdrowia
reprezentowali Pan Minister – prof. Łukasz Szumowski, Pani Wicemini-
ster Józefa Szczurek-Żelazko oraz Pan Jakub Banaszek. Spotkanie odby-
ło się z inicjatywy Ministra Zdrowia i środowisko doceniło fakt, że
pierwsze kroki Minister skierował właśnie do nas.

Ze względu na ograniczony czas ustalono, iż strony skoncentrują się
tylko na przekazaniu najistotniejszych problemów.

Na początek podniesiona została kwestia drastycznego braku
pielęgniarek w systemie (największe braki w tej grupie zawodowej ze
wszystkich grup medycznych). Na potwierdzenie Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych przedstawiła statystyki i analizę braków kadro-
wych oraz niepokojące prognozy. Zgodzono się, że sytuacja jest bardzo
trudna i wymagająca natychmiastowych działań. Przewodnicząca OZZPiP
potwierdziła informację o brakach personelu poprzez przykłady, zgła-

szane do Zarządu Związku, które wskazują na duże przeciążenie zatrud-
nionych pielęgniarek i położnych pracą, co w połączeniu z olbrzymią
odpowiedzialnością za życie i zdrowie stanowi zagrożenie nie tylko dla
nich samych, ale przede wszystkim dla pacjentów pozostających pod ich
opieką. Zgodzono się co do konieczności pilnego odbudowania kadr. 

Przewodnicząca OZZPiP podkreśliła, że podstawowym mechani-
zmem naprawy sytuacji jest polepszenie warunków pracy poprzez
wpisanie liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych do systemu świad-
czeń gwarantowanych, a także zagwarantowanie wynagrodzeń na
poziomie co najmniej 1,5 średniej krajowej. Podkreślono, że rozpo-
rządzenie „zembalowe” stało się magnesem przyciągającym do zawo-
du. Niestety, jeden zapis w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposo-
bie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników
wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczni-
czych, proces ten przerwał. 

Minister włączał się w rozmowę rozumiejąc zgłaszane problemy. 
W związku z opublikowaniem przez Ministerstwo Zdrowia Strategii na
rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, przedstawiciele
środowiska wnioskowali o cykliczne spotkania w celu szybszego wdro-
żenia w życie jej zapisów.
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W dniu 26 stycznia w siedzibie Ogólnopolskiego związ-
ku zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się
trójstronne spotkanie robocze, którego tematem prze-
wodnim była „strategia na rzecz rozwoju Pielęgniar-
stwa i Położnictwa w Polsce”. W spotkaniu uczestniczyli
ze strony ministerstwa zdrowia minister – prof. łukasz
szumowski. ze strony OzzPiP przewodnicząca – Krysty-
na Ptok wraz z wiceprzewodniczącymi i rzecznikiem
związku oraz ze strony NrPiP – zofia małas wraz 
z wiceprezesem NrPiP.

W czasie spotkania ustalono, że dokument Strategia na rzecz rozwo-
ju pielęgniarstwa i położnictwa wymaga natychmiastowego wdrożenia.
Aktualizacja harmonogramu wdrożenia strategii, a przede wszystkim
jego skrócenie znajduje akceptację ze strony Ministerstwa Zdrowia.
Poruszono najbardziej palące kwestie merytoryczne, którymi należy
zająć się w pierwszej kolejności, są to m.in.: 
� określenie właściwej liczby oraz kwalifikacji zawodowych pielęgnia-

rek i położnych w poszczególnych zakresach świadczeń gwaranto-
wanych – „rozporządzenia koszykowe”

� kwestie płac – m.in. zablokowania mechanizmów pozwalających na
wykorzystywanie środków z dodatku 4x400zł do regulowania płacy
minimalnej przez podmioty lecznicze

� warunki pracy – m.in. jednoosobowe dyżury w oddziałach szpital-
nych

� system kształcenia – zachęty do wchodzenia i pozostania w zawo-
dzie – w tym zwiększenie liczby uczelni oferujących studia w zakre-
sie pielęgniarstwa i położnictwa oraz wypracowanie mechanizmów
skłaniających absolwentów do wejścia do systemu i pozostania 
w kraju.

Minister Zdrowia podkreślił, że sytuacja w polskim pielęgniarstwie
i położnictwie to obecnie najbardziej paląca kwestia w polskiej ochro-
nie zdrowia. Prace muszą znacząco przyspieszyć, w niektórych obsza-
rach efekty powinny być widoczne jeszcze w tym roku, jak chociażby
w zakresie zabezpieczenia pacjenta przez kadrę pielęgniarską i poło-
żniczą oraz konkretnych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie licz-
by szkół wyższych, które będą kształcić w zawodzie, co zwiększy

dostępność na terenie poszczególnych województw. dodatkowo
powinny pojawić się konkretne propozycje skłaniające absolwentów do
podjęcia pracy w zawodzie natychmiast po zakończeniu kształcenia.

OZZPiP oraz NRPiP podkreślają, że obecna sytuacja w polskim
pielęgniarstwie i położnictwie jest dramatyczna. Liczba pielęgniarek
przypadających na 1000 pacjentów jest u nas najniższa wśród krajów
unii europejskiej, a średnia wieku pielęgniarek w Polsce to 51 lat. Jedy-
nie natychmiastowe działania ze strony Ministerstwa Zdrowia przy
wsparciu merytorycznym środowiska opierające się o realizację doku-
mentu Strategii jest gwarantem bezpieczeństwa zdrowotnego polskie-
go społeczeństwa oraz dobrych warunków pracy i płacy w zawodach
pielęgniarki i położnej. efektem kolejnych spotkań Ministerstwa Zdro-
wia ze środowiskiem będą już konkretne rozwiązania legislacyjne.

Spotkanie z ministrem zdrowia
w sprawie Strategii
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takie opracowania główny urząd Statystyczny publikacje co dwa
lata.

W raporcie pielęgniarki znalazły się w grupie specjalistów. Jak infor-
muje guS w październiku 2016 r. specjaliści przeciętnie osiągnęli wyna-
grodzenie o 22,9% wyższe od średniego. Pielęgniarki i położne znala-
zły się w grupie najmniej zarabiających specjalistów: 4121,40 zł – dla
pielęgniarek oraz 4142,36 zł położnych.

W przypadku pielęgniarek średnie wynagrodzenie w sektorze
publicznym wyniosło 4176,31 zł, zaś w sektorze prywatnym 3841,83 zł.
Położne w zatrudnione w sektorze publicznym średnio zarabiają
4193,49 zł, zaś w sektorze prywatnym 3802,94.

Zgodnie z ustawą o płacach minimalnych w ochronie zdrowia doce-
lowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie
osiągnięta po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 r.

Pielęgniarka z tytułem magistra i ze specjalizacją ma zarabiać co
najmniej 5,3 tys. zł. Minimalne wynagrodzenie pielęgniarki bez tytułu
magistra, ale ze specjalizacją określono na 3,7 tys. zł, a bez specjaliza-
cji – na 3,2 tys. zł.

Współczynnik pracy 1,05 (taki jak pielęgniarka z tytułem magistra 
i ze specjalizacją) mają także: lekarz, lekarz dentysta bez specjalizacji
oraz farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni posiadający
specjalizację.

guS – „Struktura wynagrodzeń
według zawodów”
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Zm. 29 kwietnia 1973 w Krakowie – polska
pielęgniarka, działaczka charytatywna, pedagog,
instruktorka i prekursorka pielęgniarstwa rodzin-
nego, domowego i parafialnego, wiceprzewod-
nicząca oraz członek Zarządu głównego Polskie-

go Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych,
naczelna redaktor czasopisma Pielęgniarka
Polska, pisarka, współorganizatorka Polskiego
towarzystwa Pielęgniarskiego oraz czcigodna
Służebnica Boża Kościoła katolickiego.

Po maturze w 1920 podjęła pracę wraz 
z koleżanką gimnazjalną Zofią Wajdówną 
w sekcji Komitetu Ochrony Polski, kwestując na
rzecz ubogich. Był to okres w którym podjęła
decyzję wyboru zawodu pielęgniarki. W latach

NAgROdA KRóLOWeJ SyLWII 
dla polskiej studentki pielęgniarstwa

21 lutego w ambasadzie szwecji
odbyło się uroczyste wręczenie
Nagrody Pielęgniarskiej Królowej
sylwii (Queen silvia Nursing
award). tegoroczną laureatką
polskiej edycji konkursu została
aldona reczek-chachulska – stu-
dentka II roku pielęgniarstwa na
Pomorskim uniwersytecie medycz-
nym w szczecinie.

Nagroda Pielęgniarska Królowej Sylwii to
stypendium ustanowione przez Swedish care
International dla studentów pielęgniarstwa
oraz osób będących w trakcie specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa. Jej założeniem
jest zaprezentowanie kreatywnego rozwiąza-
nia, mającego na celu usprawnienie opieki
nad osobami starszymi. Pani Aldona została
wyróżniona za pomysł Pudełka „Niezapomi-
najki”, które służy do przechowywania przed-
miotów związanych z przeszłością osób
chorujących na demencję, mających dla nich
wartość sentymentalną. Inspiracją do stwo-
rzenia powyższego pomysłu była historia
jednej z pacjentek, którą się opiekowała.

Na uroczystości wręczenia nagrody, obec-
na była Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych, która była człon-

kiem komisji konkursowej natomiast w wypo-
wiedzi, podkreśla istotność pomysłu laureat-
ki. „Projekt Pani Aldony zwraca naszą uwagę
na to, jak wielkim wyzwaniem jest opieka nad
osobami zmagającymi się z demencją. 
W najcięższych przypadkach osoba chora nie
jest w stanie wykonywać podstawowych
czynności czy komunikować się z otocze-

niem, pozostaje uzależniona od osób trze-
cich”

tegoroczna zwyciężczyni Nagrody
Pielęgniarskiej Królowej Sylwii otrzyma
stypendium oraz możliwość odbycia półrocz-
nego stażu w Szwecji w najnowocześniejszych
ośrodkach medycznych. Za polską edycję
konkursu odpowiada Fundacja Medicover. 

Beatyfikacja Służebnicy Bożej

HANNy 
cHRZANOWSKIeJ
Hanna Helena CHrzanOwsKa urOdziŁa się 
7 PaździerniKa 1902 rOKu w warszawie. ByŁa
CórKą znaKOmitegO POlOnisty PrOf. igna-
CegO CHrzanOwsKiegO H. KOraB i POsażnej
Panny wandy szlenKier z rOdziny zamOżnyCH
PrzemysŁOwCów, wyznania ewangeliCKO-
-augsBursKiegO. 
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1920–1922 podjęła naukę na Wydziale Filolo-
gicznym uniwersytetu Jagiellońskiego, studiu-
jąc polonistykę. Następnie w okresie
1922–1924 podjęła naukę w Warszawskiej
Szkole Pielęgniarstwa. Następnie po ukończe-
niu szkoły na studia pielęgniarstwa społeczne-
go w styczniu 1925 w ramach stypendium
Rockefellera do Paryża. Poświęciła się pracy
pedagogicznej, szkoląc nowe zastępy
pielęgniarek. W 1925 zawiązało się Polskie
Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych,
którego została aktywną członkinią, pełniąc 
w nim okresowo różne funkcje w jego
Zarządzie (wiceprzewodniczącej oraz członka).
Brała aktywny udział w pracach nad ustawą 
o pielęgniarstwie. Poświęciła się działalności
publicystycznej, obejmując w latach 1929–1939
posadę redaktora naczelnego czasopisma
Pielęgniarka Polska oraz zamieszczając w nim
wiele pisanych przez siebie artykułów. 

Po wybuchu II wojny światowej wyjechała 
z Warszawy (gdzie przebywała 1 września) do
Krakowa, gdzie włączyła się do pracy w orga-
nizacji charytatywnej. Następnie działała 
w konspiracji. 

Począwszy od 1957, w którym powstało
Polskie towarzystwo Pielęgniarskie, okresowo
pracowała w jego Zarządzie głównym, 
a następnie w Komisji Historycznej. W jej
dorobku znalazł się napisany przez nią
podręcznik pt. Pielęgniarstwo w otwartej
opiece zdrowotnej. Od 1955 organizowała
okresowe konferencje i coroczne rekolekcje
dla pielęgniarek, które były prowadzone przez
kapłana, ciesząc się dużym zainteresowaniem.
W tych latach organizowała również wyjazdy
do częstochowy, na Jasną górę, będące zjaz-
dami służby zdrowia, mimo nieprzychylnego
wówczas stanowiska władz państwowych.

Z początkiem roku szkolnego 1957/58
została przeniesiona do Kobierzyna, by tam
objąć stanowisko dyrektorki Szkoły Pielęgniar-
stwa Psychiatrycznego. Po rocznej pracy w Ko-
bierzynie w 1958 powróciła jednak do Krakowa,
ponieważ Ministerstwo Zdrowia rozwiązało
Szkołę Pielęgniarstwa Psychiatrycznego.

Była pomysłodawczynią systemu tzw.
pielęgniarstwa parafialnego. Przekonywała
proboszczów do rozszerzania opieki nad
chorymi w domu w obrębie parafii, a siostry
zakonne do współpracy. Wprowadziła nowy
rodzaj niesionej pomocy, polegającej na tym,
że oprócz pomocy duchowej i materialnej
chory mógł oczekiwać także pomocy od
pielęgniarki przychodzącej do jego domu. 

W 1958 wprowadziła zwyczaj zanoszenia
potraw wigilijnych z kuchni sióstr prezentek oraz
sporządzania skromnych paczek świątecznych
do domów ubogich chorych. Warto dodać, że 
w 1960 w Wielkim poście wraz z nią odwiedził
domy 35 chorych biskup krakowski Karol Wojty-
ła, późniejszy papież i święty. Ponadto jej zasłu-
gą był pomysł wprowadzenia mszy świętych 
w domach chorych, szczególnie chronicznych.

W 1966 zachorowała na chorobę nowo-
tworową. 12 kwietnia 1973 roku, będąc już
obłożnie i ciężko chorą, przyjęła z rąk ks. Fran-
ciszka Macharskiego, późniejszego kardyna-
ła sakrament namaszczenia chorych. 29 kwiet-
nia zmarła, leżąc w swoim mieszkaniu.

gala finałowa kampanii 
i konkursu „Położna na medal”

Ponad 150 położnych z całej Polski wzięło udział w uroczystej gali podsumowującej czwar-
tą edycję kampanii i konkursu „Położna na medal”. do ubiegłorocznej edycji ogólnopolskiego
konkursu na najlepszą położną zgłoszono 427 kandydatek, na które łącznie oddano 19112
głosów. tytuł zwyciężczyni odebrała monika Wójcik z Limanowej z łączną liczbą 1366 głosów.
Laureatka w nagrodę otrzymała voucher na wycieczkę w dowolnie wybrane miejsce, ufundowany
przez Zakłady Farmaceutyczne unia oraz czek pieniężny na podnoszenie kwalifikacji zawodo-
wych o wartości 2000 zł ufundowany przez firmę Pampers.

– Najwspanialszą rzeczą w mojej pracy jest poczucie, że jestem częścią wyjątkowego i niepo-
wtarzalnego momentu w życiu nie tylko kobiety, ale także całej jej rodziny. Bardzo serdecznie
dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że zostałam nagrodzona tytułem
Położnej na medal. – powiedziała podczas gali monika Wójcik.

tuż za położną z Limanowej z liczbą 1250 głosów, uplasowała się elżbieta Wójtowicz z Olsz-
tyna. Pani elżbieta odebrała nagrodę za drugie miejsce – laptop Apple MacBook, ufundowany
przez firmę Natalis.

trzecie miejsce w plebiscycie zajęła marzenna Langner-Pawliczek na którą oddano łącz-
nie 827 głosów. Położna z Knurowa w nagrodę otrzymała nowoczesny smartfon ufundowany
przez Zakłady Farmaceutyczne unia.

– Każdy szczęśliwie zakończony dyżur, kiedy mama i dziecko są zdrowi, jest dla mnie wiel-
kim sukcesem – podkreśliła Marzena Langner-Pawliczek.

Podczas gali zostały również nagrodzone położne z poszczególnych województw oraz te,
które wyróżniły się współpracą z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych.

Wyzwania i zmiany z jakimi spotyka się położna na co dzień
W piątkowy poranek, odbyło się również śniadanie prasowe, na którym poruszono tematy doty-

czące wyzwań i zmian, z jakimi spotykają się na co dzień położne. Partnerzy merytoryczni kampa-
nii podsumowali prace zespołu nad rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia w sprawie standardów
opieki okołoporodowej. Przedstawicielkami ze strony merytorycznej były: Zofia Małas – Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, prof. dr hab. n. o zdr. Beata Pięta, Prezes Polskiego towa-
rzystwa Położnych oraz Leokadia Jędrzejewska, Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa gine-
kologicznego i Położniczego. Panie przedstawiły założenia nowych standardów opieki okołoporo-
dowej. Zwróciły uwagę, że nowością w standardach opieki okołoporodowej będą analiza depresji
kobiety w ciąży i po niej oraz podnoszenie edukacji na temat karmienia piersią.

Podczas spotkania przestawiono również założenia i cele jakie stawiała przed sobą 4. edycja
kampanii. Przybyli dziennikarze mieli okazję zapoznać się z działalnością Akademii Malucha Alan-
tan. Organizatorka kampanii i konkursu Położna na medal Iwona Barańska podkreśliła, że „dzięki
kampanii już 4 rok udaje się nagrodzić położne, które na co dzień najbliższe są kobiecie
rodzącej, wyróżniają się empatią oraz oddaniem do wykonywanego zawodu”. 

udział w śniadaniu prasowym wzięły również ogólnopolskie laureatki: Monika Wójcik, elżbie-
ta Wójtowicz oraz Marzena Langner Pawliczek.

elżbieta Wójtowicz, zdobywczyni 2 miejsca w konkursie, podkreślała „rolę edukacji oraz
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, które są dziś niedłączne w zawodzie położnej, aby mogła
ona na bieżąco sprostać wymaganiom młodego pokolenia, które jest coraz bardziej świadome
swoich praw podczas porodu”.

gościem specjalnym spotkania był położny, grzegorz chajdaś, który pracuje na oddziale pato-
logii ciąży. Jak powiedziała Prezes Zofia Małas, Pan grzegorz należy do grona 71 mężczyzn wyko-
nujących zawód położnego w Polsce. dodała również, że łącznie zarejestrowanych jest 37 tysięcy
położnych, z czego czynnie pracuje 27 tysięcy.
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W piątek, 9 marca, w Hotelu radisson Blu sobieski odbyła się gala podsu-
mowująca 4. edycję kampanii społeczno-edukacyjnej i konkursu „Położna na
medal”, podczas której nagrodzono najlepsze położne z całej Polski. Inicja-
torem kampanii jest akademia malucha alantan.
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Pytanie
Jaki współczynnik pracy należy zastoso-

wać do osoby posiadającej dyplom położnej
(ukończone medyczne studium zawodo-
we) oraz specjalizację w zakresie pielęgniar-
stwa ginekologiczno-położniczego (uzyska-
ną na podstawie zarządzenia mziOs 
z 16.12.1981 r., która jest zatrudniona w sP
zOz – dysponenta zrm na stanowisku
dyspozytora medycznego, zgodnie z art. 58
ust. 3 ustawy z 8.09.2006 r. o Państwowym
ratownictwie medycznym?

OdPOwiedź 
W świetle ustawy z dnia 8.06.2017 r. 

o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników wykonu-
jących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych – dalej u.s.u.n.w.
jest to położna (taki wymóg kwalifikacyjny
przewidywało rozporządzenie Ministra Zdro-
wia, na podstawie którego osoba ta została
zatrudniona na tym stanowisku), nie posiada-
jąca tytułu magistra, posiadająca natomiast 
– jak wynika z treści pytania – specjalizację.
Zastosowanie znajduje pkt 8 załącznika do
u.s.u.n.w. (współczynnik 0,73) – „Pielęgniarka
albo położna, ze specjalizacją".

Wspomniana wyżej u.s.u.n.w. odwołuje się
do rodzaju wykonywanej pracy oraz kwalifi-
kacji wymaganych na danym stanowisku.
Istotne jest więc to, czy mamy do czynienia 
z pracownikiem wykonującym zawód medycz-
ny oraz jakie są wymagania kwalifikacyjne na
zajmowanym przezeń stanowisku pracy.

W opisanej sytuacji trzeba więc wziąć pod
uwagę, że skoro pielęgniarka zatrudniona na
stanowisku dyspozytora medycznego korzy-
sta z prawa do kontynuowania pracy na tym
stanowisku na podstawie art. 58 ust. 3 ustawy
z 8.09.2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym – dalej u.p.r.m. została na nim
zatrudniona na podstawie przepisów obowią-
zujących przed wejściem w życie tej ustawy,
czyli w oparciu o wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z 27.01.2006 r. w sprawie kwalifikacji zawodo-
wych dyspozytora medycznego i lekarza koor-
dynatora medycznego, trybu pełnienia przez
nich funkcji oraz odpłatności z tego tytułu,
które za wymagane do zatrudnienia na stano-
wisku dyspozytora medycznego uznawało:

1) posiadanie co najmniej średniego
wykształcenia w zawodzie pielęgniarki, poło-
żnej lub ratownika medycznego;

2) zatrudnianie przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych przez okres co najmniej 6 miesię-
cy w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym
oddziale ratunkowym, oddziale anestezjologii 
i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala;

3) odbycie przeszkolenia w ramach przy-
stosowania się do należytego wykonywania
pracy;

4) ukończenie kształcenia, o którym mowa
w art. 33 ust. 2 u.p.r.m., czyli kursów dosko-
nalenia zawodowego, szkolenia w celu
uzyskania kwalifikacji ratownika przedme-
dycznego i kursu pierwszej pomocy.

W świetle u.s.u.n.w. jest to więc położna
(taki wymóg kwalifikacyjny przewidywało ww.
rozporządzenie), nie posiadająca tytułu magi-
stra, posiadająca natomiast – jak wynika 
z treści pytania – specjalizację.

Zastosowanie znajduje więc pkt 8 załącz-
nika do u.s.u.n.w. (współczynnik 0,73) 
– „Pielęgniarka albo położna, ze specjalizacją".

autor odpowiedzi:
Kwiatkowska monika

OdPOWIedZI udZIeLONO: 16 stycznia 2018
r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie.

Pytanie
Pielęgniarka zatrudniona od 4 lat 

w ramach umowy na czas nieokreślony, 
4 grudnia 2017 r. osiągnęła wiek emery-
talny i z powodu przejścia na świadczenie
27 grudnia 2017 r. rozwiązała za porozu-
mieniem stron umowę o pracę. Następnie
została ponownie zatrudniony (od 3 stycz-
nia 2018 r.), z tym że na podstawie umowy
o pracę na czas określony.

Ile umów tego rodzaju i na jaki okres
można z nią podpisać?

OdPOwiedź 
W omawianym przypadku można zawrzeć

z pracownicą maksymalnie 3 umowy o pracę
na czas określony na łączy okres maksymalnie
33 miesiące.

Zgodnie z art. 251 § 1 ustawy z 26.06.1974
r. – Kodeks pracy – dalej k.p., okres zatrud-
nienia na podstawie umowy o pracę na czas
określony, a także łączny okres zatrudnienia
na podstawie umów o pracę na czas określo-
ny zawieranych między tymi samymi strona-
mi stosunku pracy, nie może przekraczać 33
miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może
przekraczać trzech.

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę na czas określony jest dłuższy
niż okres, o którym mowa w art. 251 § 1 k.p.,

lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa
niż liczba umów określona w tym przepisie,
uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia
następującego po upływie okresu, o którym
mowa w art. 251 § 1 k.p., lub od dnia zawarcia
czwartej umowy o pracę na czas określony, jest
zatrudniony na podstawie umowy o pracę na
czas nieokreślony. (art. 251 § 3 k.p.).

Nadto, zgodnie z art. 251 § 4 k.p., przepi-
su art. 251 § 1 k.p. nie stosuje się do umów 
o pracę zawartych na czas określony:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie
jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakte-
rze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres
kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże
obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

– jeżeli ich zawarcie w danym przypadku
służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowe-
go zapotrzebowania i jest niezbędne w tym
zakresie w świetle wszystkich okoliczności
zawarcia umowy.

Zarówno Kodeks pracy przed nowelizacją
wchodzącą w życie 22 lutego 2016 r. jak i po
tej nowelizacji co do zasady nie zabrania
zatrudniania na czas określony pracownika
uprzednio pracującego u tego samego praco-
dawcy na czas nieokreślony (niezależnie od
jego stażu pracy).

Pracodawca nie może jednak zapominać, iż
zakończenie umowy na czas nieokreślony musi
odbyć się zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, w szczególności z Kodeksem pracy.

Należy również pamiętać, iż zatrudnienie
pracownika na umowę o pracę na czas okre-
ślony, jeżeli uprzednio był on zatrudniony 
u tego samego pracodawcy na podstawie
umowy o pracę na czas nieokreślony na tym
samym stanowisku z zachowaniem takiego
samego zakresu obowiązków sprawi, iż przy-
czyny w wypowiedzeniu umowę o pracę na
czas nieokreślony, złożonym przez praco-
dawcę, winno się kwalifikować jako fikcyjne.

W przedmiotowej sytuacji, kiedy to rozwią-
zanie umowy nastąpiło za porozumieniem
stron ww. ryzyko zostaje wyeliminowane.

Porozumienie stron jest jednym ze sposo-
bów rozwiązania umowy o pracę; jest to
umowa rozwiązująca stosunek pracy. Może
być zawarta w dowolnej formie i w każdym
momencie istnienia stosunku pracy. Strony
nie mają też obowiązku podawania przyczy-
ny jej zawarcia. Pracodawca nie musi konsul-
tować jej ze związkami zawodowymi. ten
sposób rozwiązania umowy o pracę można
zastosować także w przypadku pracowników
szczególnie chronionych np. kobiety w ciąży,
związkowcy itd. (por. wyrok Sądy Najwyższe-
go z 7.06.1994 r., I PRN 29/94).

Zatem w omawianym przypadku można
zawrzeć z pracownicą maksymalnie 3 umowy
o pracę na czas określony na łączy okres
maksymalnie 33 miesiące.

autor odpowiedzi:
choromańska Iwona 

OdPOWIedZI udZIeLONO: 10 stycznia 2018
r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie.

PytANIA 
Z PRAWA
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Pytanie
czy przepisy prawne wymagają aby przy

ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek na podstawie rozporządzenia
o minimalnych normach zatrudnienia
pielęgniarek i położnych, pomimo zaopi-
niowania norm przez przedstawiciela
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
zatrudnionego w podmiocie leczniczym,
dyrektor podmiotu leczniczego zasięgał
dodatkowo opinii Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych?

OdPOwiedź 
Przepis art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – dalej
u.dz.l. wymaga, aby kierownik podmiotu lecz-
niczego niebędącego przedsiębiorstwem usta-
lając minimalne normy zatrudnienia pielęgnia-
rek i położnych, zasięgnął opinii przedstawicieli
organów samorządu pielęgniarek i położnych.

W art. 50 ust. 1 u.dz.l. stanowi, że podmiot
leczniczy niebędący przedsiębiorcą stosuje
minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek.
Minimalne normy ustala kierownik tego
podmiotu po zasięgnięciu opinii:

1) kierujących jednostkami lub komórkami
organizacyjnymi określonymi w regulaminie
organizacyjnym;

2) przedstawicieli organów samorządu
pielęgniarek oraz związków zawodowych
pielęgniarek i położnych działających na tere-
nie podmiotu.

Zwrócić należy uwagę, że ustawodawca
nie wymaga, aby opinia została wyrażona
przez organ samorządu pielęgniarek i poło-
żnych, a jedynie przez jego przedstawicieli.

Zgodnie z art. 2 ust. 4 pkt 2 ustawy 
z 1.07.2011 r. o samorządzie pielęgniarek i poło-
żnych – dalej u.s.p.p., okręgowa izba pielęgnia-
rek i położnych jest jednostką organizacyjną
samorządu pielęgniarek i położnych, dalej
samorząd p.i.p, posiadającą osobowość praw-
ną, jest zatem odrębnym, autonomicznym
podmiotem, który działa poprzez swoje organy.
W myśl art. 7 ust. 1 u.s.p.p., organami okręgo-
wej izby pielęgniarek i położnych są: okręgowy
zjazd, okręgowa rada, okręgowa komisja rewi-
zyjna, okręgowy sąd, okręgowy rzecznik. Zada-
nia organów okręgowej izby zostały uregulo-
wane w rozdziale 5 u.s.p.p. od art. 27 do art. 35. 

W myśl przepisu art. 31 u.o.s.p.p. okręgo-
wa rada kieruje działalnością okręgowej izby
i wykonuje zadania samorządu na obszarze
działania izby, w szczególności:

1) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu;
2) stwierdza oraz przyznaje prawo wyko-

nywania zawodu;
3) prowadzi rejestr pielęgniarek i rejestr

położnych;
4) powołuje komisje i zespoły problemowe

i kieruje ich pracą;
5) prowadzi bieżące sprawy izby i wyko-

nuje zadania zlecone przez Naczelną Radę;
6) składa roczne i kadencyjne sprawozda-

nia z działalności oraz z wykonania budżetu
przed okręgowym zjazdem;

7) współpracuje z terenowymi organami

administracji rządowej oraz z jednostkami
samorządu terytorialnego.

Jeżeli zatem przedstawiciel samorządu
pielęgniarek i położnych został upoważniony
przez jego organ np. przez okręgową radę, do
pełnienia określonych zadań w danym podmio-
cie leczniczym, które obejmują między innymi
opiniowanie propozycji minimalnych norm
zatrudnienia pielęgniarek i położnych, to wyra-
żenie takiej opinii w zakresie dotyczącym samo-
rządu pielęgniarek i położnych stanowi wype-
łnienie dyspozycji art. 50 ust. 1 pkt 2 u.dz.l.
Jednakże zaznaczyć należy, że częstą praktyką
jest, iż kierownik podmiotu leczniczego występu-
je do właściwej okręgowej izby pielęgniarek 
i położnych z wnioskiem o wyrażenie opinii 
w kwestii minimalnych norm zatrudnienia.

choromańska Iwona 

OdPOWIedZI udZIeLONO: 30 grudnia 2017
r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie.

Pytanie
czy pielęgniarka, która przeszła z dniem

25.11.2017 r. na emeryturę i została
ponownie zatrudniona 1 grudnia 2017 r.
na tych samych warunkach płacowych ma
nadal prawo do dodatku z NFz w kwocie
1200, zł. zgodnie z rozporządzeniem mini-
stra zdrowia z dnia 14 października 2015 r.?

OdPOwiedź 
Pielęgniarce, która przeszła z dniem

25.11.2017 r. na emeryturę i została ponownie
zatrudniona 1 grudnia 2017 r. na tych samych
warunkach płacowych, na to samo stanowisko
pracy, przysługuje nadal prawo do dodatku 
z NFZ w kwocie 1200 zł, zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia z 14.10.2015 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogól-
nych warunków umów o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej – r.z.r.o.w.u.

Wskazane r.z.r.o.w.u. w § 4 ust. 1 stanowi, że
w latach 2016-2018 świadczeniodawca posia-
dający umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, z wyłączeniem umowy o udziela-
nie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna w zakresie
świadczeń, dla których jednostką rozliczenio-
wą jest kapitacyjna stawka roczna, przekaże 
w terminie określonym w ust. 2 do dyrektora
właściwego oddziału wojewódzkiego Fundu-
szu, informację o liczbie pielęgniarek i poło-
żnych wykonujących, u tego świadczeniodaw-
cy, zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniar-
ki i położnej – dalej u.z.p.p. i realizujących
świadczenia opieki zdrowotnej oraz w formie
indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej
wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu lecz-
niczego albo indywidualnej specjalistycznej
praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie 
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, 
w przeliczeniu na liczbę etatów albo równo-
ważników etatów, realizujących te świadczenia.
Powołany wyżej art. 19 ust. 1 pkt 1-3 u.z.p.p.
określa, że pielęgniarka i położna mogą wyko-
nywać zawód ramach: umowy o pracę, stosun-

ku służbowego, na podsta-
wie umowy cywilnoprawnej.

Powyższa informacja o licz-
bie pielęgniarek i położnych wyko-
nujących zawód w różnych formach
prawnych, przekazywana jest corocznie 
w latach 2016-2018 wg stanu na dzień 1 sierp-
nia danego roku. Jest to niezbędne dla ustale-
nia osób wykonujących zawód pielęgniarki lub
położnej u danego świadczeniodawcy, mające-
go zawartą umowę z NFZ, uprawnionych do
średniego wzrostu miesięcznych wynagrodzeń
wraz z pochodnymi w kwotach wskazanych 
w ww. rozporządzeniu. Na okres od 1 września
2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. średni wzrost
miesięcznego wynagrodzenia wraz z pochod-
nymi w przeliczeniu na pełen etat wynosi 1200
zł. Informacja, o której mowa w § 4 ust. 1
r.z.r.o.w.u. przekazywana jest jeden raz w roku.
dodać należy również, że podobne regulacje
dotyczą pielęgniarek i położnych podstawowej
opieki zdrowotnej.

Wzrost wynagrodzeń ma charakter
kroczący. Jednakże zwrócić należy uwagę, iż
ustawodawca nie przewidział możliwości
zmiany liczby etatów przeliczeniowych
pielęgniarek i położnych w trakcie danego
okresu rozliczeniowego od 1 września dane-
go roku do 31 sierpnia roku następnego.
Kwota środków finansowych przyznana na
dany okres rozliczeniowy nie ulega zwiększe-
niu. Konsekwencją takiej konstrukcji prawnej
jest, że pielęgniarka, która zostaje przyjęta po
1 sierpnia danego roku w miejsce pielęgniar-
ki uprzednio zgłoszonej, która zaprzestała
świadczenia pracy bądź wykonywania usług
pielęgniarskich w ramach praktyki zawodowej
ma prawo do otrzymania dodatku przewi-
dzianego w omawianym rozporządzeniu.
Natomiast pielęgniarka zatrudniona po 
1 sierpnia danego roku, która nie została zgło-
szona przez świadczeniodawcę z oczywistych
względów i nie jest przyjęta w miejsce
poprzednio zgłoszonej pielęgniarki, nie naby-
wa prawa do otrzymania dodatku.

datą graniczną jest dzień 1 sierpnia dane-
go roku, ponieważ wg stanu na ww. dzień
zgłaszane są do NFZ informacje o liczbie
pielęgniarek i położnych wykonujących zawód
u danego świadczeniodawcy.

Jeżeli zatem, pielęgniarka zatrudniona była
wg stanu na dzień 1 sierpnia 2017 r. i została
wykazana do oddziału wojewódzkiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia, to wówczas naby-
ła prawo do wzrostu średniego wynagrodze-
nia wraz z pochodnymi o kwotę 1200 zł. Fakt,
iż osoba taka przeszła następnie na emerytu-
rę i po kilku dniach wróciła do pracy na to
samo stanowisko, pod warunkiem, że nikogo
w międzyczasie nie zatrudniono na jej miejsce
(etat), oznacza, że w dalszym ciągu upraw-
niona jest ona do otrzymywania ww. kwoty.

autor odpowiedzi:
choromańska Iwona

OdPOWIedZI udZIeLONO: 20 grudnia 2017
r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie.

copyright © 2014 – 2018 Wolters Kluwer
Polska Spółka z o.o.
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Nieznajomość objawów chłonia-
ka stanowi wciąż bardzo po-
wszechny problem, a brak należy-
tej edukacji sprawia, że nowotwór
wykrywany jest najczęściej gdy
choroba zdąży się rozwinąć, co
znacznie utrudnia leczenie i obni-
ża jego skuteczność. 

Wczesne stadia rozpoznawane są zazwy-
czaj wciąż przypadkowo, podczas badań
wykonywanych w związku z innymi dolegli-
wościami, bądź okresowych badań kontrol-
nych. tak jak w przypadku większości chorób
nowotworowych, podstawowe znaczenie dla
skuteczności leczenia chłoniaków ma wczesna
diagnoza. dlatego tak ważne są czujność 
i obserwacja własnego organizmu.

Symptomy towarzyszące chorobie przy-
pominają często objawy kojarzone powszech-
nie ze zwykłym przeziębieniem, dlatego mogą
być przez chorych mylnie interpretowane,
bagatelizowane lub wręcz niezauważane. 

O randze problemu świadczy fakt, że od
dłuższego czasu obserwujemy stały wzrost
liczby zachorowań na chłoniaki, zarówno 
w Polsce, jak i na świecie. Rocznie w Polsce
nowotwór ten rozpoznawany jest u ok. 8000
osób. Aby ułatwić odpowiednio wczesne
zauważenie choroby, należy zwracać szcze-
gólną uwagę na konieczność uważnej obser-
wacji własnego organizmu.

Najczęściej 
występującymi 
objawami chłoniaków
są: 

� powiększone, niebolesne węzły
chłonne,

� osłabienie,
� znaczna utrata masy ciała i nieuza-

sadnione zmęczenie,
� podwyższona temperatura bez wyra-

źnej przyczyny (gorączka może być
mylona z objawami infekcji),

� obfite nocne poty,
� długo utrzymujący się kaszel lub

duszności,
� uporczywe swędzenie skóry.

Szanse na wyleczenie lub długotrwałe
przeżycie w przypadku rozpoznania nowo-

tworu układu chłonnego oceniane są
dziś jako wysokie. dotyczy to szcze-

gólnie choroby prawidłowo
rozpoznanej i leczonej we

wczesnych stadiach.
chłoniaki to grupa

nowotworów układu chłonnego wśród
których wyróżnia się postacie o mniejszej 
i większej złośliwości. Na chłoniaka mogą
zachorować osoby w każdym wieku, a przy-
czyny ich powstawania wciąż nie są znane.
Od początku lat 70. liczba przypadków chło-
niaków nieziarniczych wzrosła o 80 proc. to
właśnie chłoniaki nieziarnicze (NHL non
Hodgkin lymphoma) są najczęściej występu-
jącym nowotworem układu chłonnego (limfa-
tycznego).

trzeba podkreślić, że potrafimy obecnie
pomóc znakomitej większości chorych: dla
przykładu chłoniak Hodgkina można 
w sposób trwały wyleczyć u 95 proc. pacjen-
tów; chłoniaki o pośrednim stopniu złośliwo-
ści u 65-75 proc. pacjentów. chłoniaki o małej
dynamice pozwalają z kolei przy odpowiedniej
terapii żyć jak z chorobą przewlekłą. Myślę, że
cukrzyca, która też jest przewlekłym schorze-
niem, stwarza w życiu codziennym więcej
ograniczeń niż ten rodzaj chłoniaka. chory
może żyć 20-30 lat, pomimo kolejnych wznów
procesu, które nie oznaczają w tym przypad-
ku tragedii. Są one niejako wpisane w natu-
ralny przebieg choroby.

Jest kilkadziesiąt podtypów chłoniaków,
m.in. chłoniak ziarniczy, zwany chorobą Hodg-
kina, przewlekła białaczka limfatyczna, chło-
niak rozlany z dużych komórek B, chłoniak
grudkowy, chłoniak z komórek płaszcza, czy
chłoniak limfoblastyczny.

chłoniak jest niekontrolowanym przez
organizm rozrostem białych krwinek. Konkret-
niej – limfocytów, zależnie od rodzaju: B, t
lub NK, zawsze natomiast komórek jednego
rodzaju. Rozrost zachodzi przede wszystkim w
układzie chłonnym organizmu, a więc
przede wszystkim w węzłach i śledzionie,
choć bardzo często dochodzi do zajęcia
wątroby oraz szpiku. czasami możemy mówić
o zespole „chłoniak – białaczka” z racji podo-
bieństwa do typu białaczki, w którym zajęte są
węzły chłonne. Są to więc de facto dwie stro-
ny tego samego medalu, i rozróżnienie
między chłoniakiem a białaczką stawiamy
zależnie od tego, czy choroba rozwija się
przede wszystkim i pierwotnie w szpiku
(białaczka) czy układzie chłonnym (chłoniak).

Wiele twarzy

Rodzajów chłoniaka wyróżnia się ok. trzy-
dziestu, jednak większość z nich występuje
wyjątkowo rzadko. Zostały one podzielone
na trzy główne kategorie, ze względu na

Wiele twarzy cHŁONIAKA
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odmienności w wyglądzie pod mikroskopem
oraz w przebiegu choroby. I tak wyróżniamy:
chłoniaki z komórek prekursowowych lub
obwodowych B, z komórek prekursowowych
lub obwodowych t i NK, (wymienione grupy
są dla uproszczenia nazywane „chłoniakami
nieziarniczymi”) oraz ziarnicę złośliwą
(w Polsce często zwana chłoniakiem Hodgki-
na), która jako jedna jednostka chorobowa
została sklasyfikowana osobno, ze względu na
bardzo specyficzny obraz histopatologiczny
(czyli m.in wygląd pod mikroskopem). 
W praktyce najczęstszymi typami chłoniaka,
na który chorują ludzie są: chłoniak Hodgki-
na, z komórek płaszcza, grudkowy, chłoniak
rozlany z dużych komórek B, szpiczak mnogi.
Nazwy biorą zazwyczaj od rodzaju komórki, 
z której powstają (np. chłoniak z komórek
płaszcza rozwija się w strefie węzła chłonne-
go zwaną właśnie strefą płaszcza).

Jak leczy się 
chłoniaki?

Za pomocą chemioterapii i leków biolo-
gicznych głównie tzw. przeciwciał monoklo-
nalnych. Ich produkcja to skomplikowany
proces, niemniej pozwalają one na niszczenie
limfocytów, z których wywodzi się chłoniak 
w sposób selektywny, bez toksycznego uszko-
dzenia innych komórek.

Podstawą leczenia jest jednak chemiote-
rapia. Wielu chorych w polskiej populacji nie
może być jednak leczonych niektórymi cyto-
statykami np. przy doksorubicynie duże
znaczenie ma stan układu sercowo-naczynio-
wego, ponieważ są to leki obciążające dla

serca. Polacy częściej chorują i umierają na
serce niż inni mieszkańcy europy. Istnieje
postać leku, tzw. liposomalna doksorubicyna,
która niejako omija serce.

czy można mówić 
o profilaktyce?

Nie znamy przyczyn powstawania tych
nowotworów, wiec trudno temu zapobiegać.
Jednak zdrowy tryb życia pozwala na szybsze
wykrycie choroby, bo osłabienie w zdrowym
i sprawnym organizmie łatwiej zauważyć.
Poza tym dobra kondycja zdrowotna pozwa-
la na zastosowanie obciążającego nieco orga-
nizm leczenia. dlatego zdrowe odżywianie 
i uprawianie sportu na pewno są sojusznika-
mi w walce z chłoniakami.

Przyczyny 
choroby

czynniki występowania chłoniaków nie są
ostatecznie poznane. Przyczyn upatruje się 
w czynnikach środowiskowych i stylu życia:
spożycie konserwantów, alkoholu, palenie
tytoniu narażanie na pestycydy, ale również
wcześniejsze zakażenie wirusem HIV, AIdS,
choroby autoimmunologiczne, oraz stosowa-
nie leczenia immunosupresyjnego. Jedynie
kilka procent chłoniaków może mieć podłoże
genetyczne.

Proste badania mogą
pomóc w wykryciu 

Wstępne rozpoznanie chłoniaków można
postawić po wykonaniu prostych badań
diagnostycznych. Wiele może powiedzieć
morfologia krwi i OB.

Powinny też być wykonane inne badania
laboratoryjne na:

� enzymy wątrobowe,
� mocznik,
� kreatynina,
� poziom cukru.
Ważne jest także badanie radiologiczne

klatki piersiowej, ponieważ nowotwór
zajmuje często węzły chłonne znajdujące się
w klatce piersiowej.

dla ustalenia stadium zaawansowania
procesu niezbędne jest wykonanie:

� badania tomografii komputerowej
klatki piersiowej i jamy brzusznej 
z miednicą,

� badania szpiku pobranego z talerza
kości biodrowej.

W miarę możliwości wykonuje się inne
badania w tym pozytonową tomografię
emisyjną (Pet).

celem rozpoznania chłoniaka konieczne
jest wykonanie dokładnej diagnostyki histo-
patologicznej. W tym celu pobierany jest
chirurgicznie cały węzeł chłonny lub wycinek
z nacieków narządowych do badania pato-
morfologicznego.

Jak poradzić sobie 
z diagnozą?

Informacja o tak ciężkiej chorobie, której
często zupełnie się nie spodziewamy,
potrafi zmienić całkowicie spojrzenie na
świat i dotychczasowe życie. W momencie
rozpoznania chłoniaka najmniejsze rzeczy,
takie jak wsparcie bliskich oraz innych osób
np. chorych, zaczyna mieć ogromne
znaczenie.

Podstawowym leczeniem jest wieloleko-
wa chemioterapia i/lub immunoterapia 
w skojarzeniu (w niektórych pacjentów) 
z radioterapią. u części osób stosuje się
również konsolidację z przeszczepem
komórek macierzystych szpiku kostnego.

Rodzaj i schemat leczenia jest zależny od
stopnia zaawansowania choroby, czyli zajęcia
węzłów chłonnych po jednej (stadium 1 i 2)
lub po obu stronach przepony (stadium 3),
nacieki w tkankach sąsiadujących (stadium 3),
nacieki na odległe narządy oraz zajęcie szpi-
ku kostnego (stadium 4). 

W leczeniu chłoniaków nieziarniczych 
z komórek B, w tym najczęstszych podty-
pach takich jak przewlekła białaczka limfa-
tyczna, chłoniak rozlany z dużych komórek B
czy chłoniak grudkowy standardem leczenia
jest kojarzenie z chemioterapią przeciwciał
monoklonalnych.

Nawet u chorych z zaawansowaną choro-
bą (stadium III lub IV) możliwe jest całkowite
wyleczenie lub wieloletnie okresy remisji. Po
zakończeniu leczenia I rzutu pacjenci pozo-
stają w obserwacji, by móc leczenie kontynu-
ować w razie stwierdzenia nawrotu. u chorych
z chłoniakami o małej dynamice, gdzie całko-
wite wyleczenie nie jest możliwe, średni czas
przeżycia wynosi ponad 20 lat.

W przypadkach chłoniaków opornych
rokowanie jest niepewne. Nie ma ustalonego
standardowego sposobu postępowania 
– leczenie jest indywidualne zgodne ze
stanem chorego i stopniem zaawansowania
choroby. Szczególnie źle przedstawia się sytu-
acja pacjentów, z nawrotem/opornością
stwierdzaną szybko (w ciągu kilku miesięcy od
zakończonego leczenia). W takich przypad-
kach podstawowe znaczenie mają nowe cyto-
statyki, takie jak piksantron lub leki o alterna-
tywnych do chemioterapii mechanizmach
działania.

Należy tu podkreślić rolę przeciwciał
monoklonalnych nowej generacji (np. Obinu-
tuzumab), które w znacznie większym stopniu
od Rituxymabu aktywują układ immunolo-
giczny (w leczeniu przewlekłej białaczki limfa-
tycznej czy chłoniaka grudkowego), przeciw-
ciał sprzężonych z trucizną komórkową
(Brentuximab vedotin), leków immunomodu-
lujących (Lenalidomid) czy odblokowujących
układ immunologiczny (anty Pd-1, w leczeniu
chłoniaka Hodgkina).

renata stec
Onkologia i chemioterapia

szpitala Wojewódzkiego 
w Koszalinie
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egipt jest wciąż jednym z naj-
częściej wybieranych wakacyjnym
miejscem dla Polaków. Wczasy 
w egipcie to gwarancja pogody,
turkusowe morze, komfortowe
hotele oraz fascynujące zabytki.
Największymi kurortami tury-
stycznymi są szarm el-szejk 
i Hurghada, a także taba. celem
naszej podróży była właśnie taba,
nazywana Bramą do synaju. 

taba leży zaledwie kilka kilometrów od
granicy izraelskiej, na pograniczu egiptu, Izra-
ela, Jordanii i Arabii Saudyjskiej, w najdalej na
północ wysuniętej części zatoki Akaba i jest
najbardziej na wschód położonym kurortem
egiptu. Po drugiej stronie zatoki widać Jorda-
nię i Arabię Saudyjską. taba spośród egipskich
kurortów wyróżnia przede wszystkim cisza 
i spokój, a  wczasy w tabie to przepustka do
zachwycającej odmiennością krainy, gdzie
słońce świeci cały rok. Zamieszkaliśmy w pięk-
nym hotelu Marriott o  eleganckim wnętrzu,
przytulnie urządzonych pokojach i bardzo
dobrym poziomie obsługi. Hotel ten położony
jest przy plaży z rafą koralową i z malowniczy-
mi górami w tle, zachwyca dużą doskonale

zagospodarowaną przestrzenią, restaura-
cjami i oryginalnie zaaranżowanym 

w sztucznej grocie barem – grotto.
Ponadto jest duża ilość innych

atrakcji – basen z wodospa-
dami, zjeżdżalnia, plac

zabaw, olbrzymi, zadbany ogród i piękna,
szeroka, piaszczysta plaża co sprzyja doskona-
łej zabawie i aktywnemu wypoczynkowi. 

drugiego dnia pobytu ruszyliśmy na
wycieczką do gizy, oczywiście głównym punk-
tem wycieczki był pobyt pod  najsłynniejszy-
mi piramidami – cheopsa, chefrena i Mykeri-
nosa, gdzie powiew historii był wręcz
namacalnie odczuwalny. Piramida władcy była
budowana przez wiele lat podczas jego pano-
wania, aby zapewnić mu godziwe życie poza-
grobowe – zwłaszcza, że faraon był otaczany
czcią boską. Piramidy od zawsze były dla mnie
czymś legendarnym, zawsze chciałam je zoba-
czyć, a dzięki urlopowi w egipcie spełniłam
swoje marzenia. Widoki piramid robią

naprawdę ogromne wrażenie ich konstruk-
cja, ich wiek powodują, że są to chwile,
których się nie zapomina. Po spacerze pod
piramidami udaliśmy się w miejsce, z którego
rozprzestrzenia się piękna panorama. Jest to
doskonałe miejsce na pozowanie do zdjęć 
z piramidą na dłoni. Ostatnim punktem space-
ru pod piramidami była wizyta pod Sfinksem,
słynnym ogromnym posągiem wykutym 
z jednego kawałka wapienia. Posąg ten ma
ciało lwa i ludzką głowę, zbudowany został
przez faraona chefrena. Od wieków Sfinks
stanowi symbol zagadkowości i tajemniczości. 

W drodze powrotnej do hotelu zatrzyma-
liśmy się w fabryce papirusów, gdzie zoba-
czyliśmy ich produkcję. Papirusy można kupić

egIP
– KRAJ
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na miejscu w fabrycznym sklepie, można też
zamówić wybrany znak zodiaku z imieniem
napisanym hieroglifami. Wspomnę, że papirus
znany był w starożytnym egipcie już od III
tysiąclecia p.n.e. i już wtedy był powszechnie
używany do pisania na nim. Po dniu odpo-
czynku ruszyliśmy na zwiedzanie góry Mojże-
sza i klasztoru św. Katarzyny. góra Mojżesza,
nazywana też górą Synaj jest miejscem, które
utożsamia się z biblijną górą Horeb, gdzie
według Starego testamentu Mojżesz otrzy-
mał od Boga kamienne tablice z dekalogiem
i zawarł z Bogiem przymierze. 

Natomiast klasztor św. Katarzyny jest
najstarszym na świecie czynnym nieprzerwa-
nie klasztorem chrześcijańskim. Znajduje się 
w wąskiej dolinie u stóp góry świętej Katarzy-
ny i góry Synaj. Klasztor należy do prawo-
sławnych greków. Na terenie klasztoru znaj-
duje się gorejący krzew i studnia Mojżesza. 

W miejscu krzewu gorejącego powstała
niewielka kaplica, następnie powstała tam
bazylika, która jest obecnie kościołem Prze-
mienienia Pańskiego. W X wieku wzniesiono
obok kościoła meczet. do dzisiaj dwie wieże
chrześcijańska i muzułmańska sąsiadują ze
sobą. to przykład, że obie religie mogą
współegzystować pokojowo. Klasztor, będąc
nawet pod władzą muzułmańską, nigdy nie
został zamknięty. Swoje imię monastyr
zawdzięcza legendzie o męczennicy z Alek-
sandrii św. Katarzynie. Na terenie klasztoru
znajduje się biblioteka z bogatym zbiorem
rękopisów. tutaj właśnie uczony niemiecki
tischendorf odnalazł w roku 1844 najstarszy
rękopis Pisma świętego, w języku greckim,
który dzisiaj jest wspaniałą ozdobą British
Museum. Klasztor umieszczony został wraz 
z okolicą na liście światowego dziedzictwa
uNeScO. 

Po drodze do tych miejsc kultu zatrzyma-
liśmy się w wiosce beduińskiej, można zoba-
czyć tam warsztat tkacki, meczet, beduińskie
chaty, studnie, hodowle udomowionych zwie-
rząt i pustynny beduiński ogród. Jest tam
również specjalnie dla turystów odwiedza-
jących wioskę sklepik z pamiątkami zrobiony-
mi przez mieszkańców oraz apteka oferująca
różnorodne preparaty ziołowe i beduińskie

zioła. Odwiedziny Beduinów w ich wiosce to
okazja do degustacji beduińskiej herbaty 
i posmakowania beduińskiego placka wypie-
kanego z wody, mąki i soli. Nieodzownym
elementem tej wyprawy jest również prze-

jażdżka na wielbłądzie. Odniosłam wrażenie,
że mieszkańcy wioski doskonale potrafią
wykorzystać obecność turystów i chyba trud-
no byłoby Beduinom żyć tylko z tego co daje
im pustynia. taba to także  świetne miejsce
dla osób lubiących  nurkować, dla tych
początkujących jak i tych zaznajomionych 
z nurkowaniem głębinowym. chętnych do
nurkowania nie brakowało, ja jednak wolałam
spędzić ten czas na plażowaniu w tym urokli-
wym miejscu. Na zakończenie naszego poby-
tu został zorganizowany wieczór egipski,
atrakcji nie brakowało, były piękne pokazy
tańców, taniec brzucha no i różne, pyszne
dania egipskie o niesamowitych smakach,
którym nie sposób było się oprzeć.  

I tak minął nam urlop w miejscu o fascy-
nujących krajobrazach, piaszczystych plażach,
wszystkich odcieniach błękitu Morza Martwe-
go i egzotycznym pejzażu, który tworzą góry
Synaj. 

egipt to rewelacyjne miejsce dla wszystkich
ciekawych świata, a także dla tych, którzy po
prostu kochają słońce i morze.

Grażyna margas
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moja przygoda z Decoupage
rozpoczęła się od niewinnej chwi-
li – po raz pierwszy dostałam
butelkę wina zdobioną tą techni-
ką. Wino podarowała mi siostra,
która nauczyła mnie podstaw
sztuki. zresztą wiele pomysłów
zaczerpnęłam od siostry. teraz
okazuje się, że uczeń przerósł
mistrza, jeśli chodzi o zdobienie
butelek.

Nie mam jednej techniki. testuję nowe
wzory i kolory. Za każdym razem coś innego,
coś nowego. Pomysły rodzą się same i raczej
mi ich nie brakuje.

Oczywiście początki nie były takie różowe.
Nie wszystko od razu mi wychodziło. Pierwsze
prace niekoniecznie były doskonałe, czegoś
tam zawsze brakowało. Naturalnie wszystko
metodą prób i błędów oraz uporem i cierpli-
wością... a my pielęgniarki to mamy opano-
wane. Każde hobby wymaga zdobywania 
i pogłębiania wiedzy, ciągłego poszukiwania
inspiracji.

Pomocny oczywiście był wszechobecny 
i niezastąpiony internet. 

Jednak nie mogę tu pominąć jeszcze
jednej osoby – otóż mojej koleżanki z pracy,
którą zaraziłam decupage. Jednak ona poszła
o krok dalej. Ma więcej determinacji, jeśli
chodzi o wyszukiwanie nowych technik czy
wzorów, a nawet udział w warsztatach.

Ja, jak żartuję sama z siebie, jestem trochę
oporna na nowe technologie. chyba jako
jedyna wśród znajomych tkwię przy telefonie
„z klapką”. często jest to powodem wielu
żartów. Ale uważam, że sztuką jest potrafić
śmiać się z samej siebie, mieć dystans.

A wracając do mojej pasji nawet nie
wyobrażacie sobie, co pięknego można zrobić

ze zwykłego słoika np. po kawie, czy ze zwykłej
butelki. Ja wiem, bo zrobiłam ich mnóstwo.
Wszystkie moje prace wspaniale nadają się na
prezenty, i to te prawdziwe, z duszą i charak-
terem. takich ozdób mam cały dom. Wyko-
nuję również prace na zamówienie, ze specjal-
ną dedykacją. trudno o piękniejszy i bardziej
oryginalny prezent. czasem są to butelki z
winem, ale również puste, które napełniam
nalewką przygotowaną także przeze mnie. Bo
jedna pasja goni drugą. Jest ich wiele.

decupage, to jedno z wielu hobby, którym
poświęcam swój wolny czas. chciałabym robić
wszystko naraz i jeszcze mieć chwilę na czyta-

nie książek, które kocham. A doba coraz krót-
sza.

Bez wątpienia moją drugą pasją jest
zdobienie plastikowych bombek i jajek koron-
kową gipiurą. Pomysłodawcą jest również
moja zdolna siostra (zresztą także pielęgniar-
ka). Jednak jest to zajęcie sezonowe, bo tylko
w czasie Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
tak więc okres pomiędzy świętami – to czas
na moje ulubione butelki z decupage.

do zdobienia wykorzystuję zwykłe serwet-
ki obiadowe, które można kupić praktycznie
wszędzie. Stałam się maniaczką kupowania
serwetek, chociaż jak twierdzi mój mąż, mam
ich już tysiące. Nawet nie wie jak blisko jest
prawdy. 

Ozdabiam praktycznie wszystko – mniej
lub bardziej potrzebne rzeczy, ku rozpaczy
mojego męża. Ale tu chodzi o pasję, o robie-
nie czegoś co sprawia mi ogromną przyjem-
ność, z czego czerpię radość, co pozwala mi
się odstresować. Kończąc jedną rzecz, już
myślę o tym, co będzie następne i nie mogę
się doczekać, by zacząć to robić.

Największym problemem są wskazówki
zegara, które nie chcą zwolnić. ciągle mam za
mało czasu, z niczym nie mogę zdążyć, 
a w głowie kiełkują nowe pomysły. A przecież
jest jeszcze praca zawodowa, która pochłania
dużo czasu.

Ale cieszę się, że pomiędzy pracą, 
a domem znajduję chwilę na to, by robić to co
kocham, i co sprawia mi ogromną radość 
i satysfakcję. dzięki temu mogę odprężyć się
i nabrać sił, aby przeżyć następny, i następny
dzień, i aby nabrać sił do dalszej pracy.

mariola Holka
chirurgia Naczyniowa

szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie

decOuPAge 
– pasja, która wciąga
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Decoupage 
– to zdobienie polega-
jące na przyklejaniu, 
na odpowiednio spre-
parowanej powierzchni
(praktycznie każdej)
wzoru wyciętego 
z serwetki lub papieru.
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Piękny kot brytyjski – KOLA
Najlepiej się czuje w ciszy i spoko-
ju, patrząc w okno, obserwując
rodzinę, w której żyje oraz wyle-
gując się w promieniach słonecz-
nych. Nogi ma krótkie lub średniej
długości, przez co sprawia wraże-
nie grubego. Na krótkiej szyi duża
głowa z wyraźnymi policzkami 
i zaznaczoną brodą. uszy kota
brytyjskiego są szeroko rozsta-
wione i zaokrąglone na końcach.
Oczy duże, pomarańczowe, niebie-
skie, złociste, zielone, turkusowe. 

Akceptuje bez problemu przebywające
razem z nim w domu koty. Brytyjczyk przywi-
ązuje się do właściciela. Potrafi podążać za
nim przez cały dzień, cierpliwie czekając, aż
zostanie mu udzielona uwaga. dom impre-
zowiczów to zdecydowanie najgorsze miejsce
do przebywania dla kota brytyjskiego. 

Należy pamiętać o regularnym przycinaniu
pazurków oraz kontroli stanu uszu i zębów.
Przycinanie pazurków nie jest wskazane dla

kotów wspinających się na drapaki, gdyż tracą
wtedy możliwość bezpiecznego kontaktu 
z podłożem. Kota brytyjskiego krótkowłosego,
mieszkającego w domu, wystarczy raz w tygo-

dniu gęstym grzebieniem wyczesać z martwej
sierści. Jednak pogląd o konieczności szczot-
kowania nie jest podzielany przez wielu
hodowców i sędziów, którzy uważają że
prowadzi ono do usuwania podszerstku nada-
jącego charakterystyczną dla brytyjczyków
fakturę sierści. Styl życia kota brytyjskiego 
i odmienna od wielu innych ras sierść oraz
bezwzględna mięsożerność całego gatunku
ma także wpływ na wymogi żywieniowe.
Należy dążyć do podawania karm o możliwie
pełnym składzie obejmującym zarówno
wymagane składniki podstawowe, jak i wita-
miny oraz mikroelementy. Jest wiele dość
dobrych rodzajów karm suchych, które
spełniają te warunki, choć korzystanie ze
specjalnych dodatków żywieniowych jest
zawsze wskazane. Należy pamiętać, że nawy-
ki żywieniowe u kota najmocniej kształtują
się ok. 6 tygodnia życia i później bardzo trud-
no je zmienić.

Obecnie kotom podaje się wodę, która
powinna być stale dostępna. Mleko i jego
pochodne nie są wskazane, gdyż wiele kotów
wykazuje mniej lub bardziej nasilone reakcje
alergiczne na jego składniki.

Brytyjczyk Kola jest pupilem Elżbiety szyski – pielęgniarki epidemiologicznej szpitala
Wojewódzkiego w Koszalinie.
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Kot brytyjski 
faktem jest, że rasa wywodzi się od
kotów domowych zamieszkujących
Wielką Brytanię (nie jest to jednak 
domowy kot „brytyjski”). W wyniku 
II wojny światowej istnienie tej rasy 
zostało zagrożone. W latach 50. XX
wieku hodowcy, przy pomocy krzyżowa-
nia z persem niebieskim, wzmocnili 
populację i poprawili cechy rasytów spro-
wadzonych na Wyspy Brytyjskie przez 
legiony rzymskie, wykorzystujące je do
walki ze szczurami.
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„Książki zmieniają godziny nudy na chwile rozkoszy,
bogacą nasz umysł zapasem wyobrażeń,

zapełniają go dobrymi i szczęśliwymi myślami,
które nas wznoszą ponad samych siebie.”

– JOhn LuBBOCK –

czytanie książek, że względu na czas jaki
należy na to poświęcić, powoli staje się luksu-
sem.

Zajęcie to pozwala nam przeżyć życie na
tysiąc sposobów, a każdy z nich uczy nas
czegoś nowego.

W latach trzydziestych XX wieku dwóch
Asturianów osiadłych na Kubie założyło firmę
produkującą cygara. dzień pracy w fabryce
cygar był bardzo długi. Aby zabić czas, jeden
z robotników zawsze czytał powieść pozo-
stałym pracownikom.

Najbardziej podobał im się „Hrabia Monte
christo” Aleksandra dumasa. ta historia
poprawiła produktywność robotników, co
sprawiło, że produkowane przez nich cygara
były jeszcze wyższej jakości. Właśnie dlatego
cygara te zostały później nazwane „Monte
christo”.

ta prosta anegdota pokazuje, że czytanie
książek dodaje skrzydeł. Książki stymulują
naszą wyobraźnię i pozwalają nam żyć
innym życiem. Możemy marzyć o miejscach,
których nie znamy, intensywnie odczuwać
emocje, kochać ludzi, których nie spotkali-
śmy.

Różne badania wykazały, że jeśli nie
używamy regularnie naszej pamięci, zaczy-
namy tracić umiejętność zapamiętywania. 
W związku z tym wskazane jest, aby rozwią-
zywać krzyżówki, sudoku i czytać. Są to tylko
niektóre sposoby na to, aby utrzymać 
w dobrej kondycji te obszary umysłu, które są
odpowiedzialne za pamięć.

e
„Czytanie książek uzupełnia 

człowieka, poprawia jego zręczność 
i umiejętność pisania”.
– Sir FrAnCiS BACOn -

czytanie książek pomaga zapamiętywać
wydarzenia, sytuacje przytrafiające się
różnym ludziom, konflikty itd. ten sposób
zapamiętywania podnosi naszą inteligen-
cję.

Jak wynika z badań przeprowadzonych
przez doktora davisa Lewisa czytanie książek
zmniejsza poziom stresu o 68%. Relaksuje
nas również poprzez spowolnienie akcji
serca. tylko sześć minut czytania dziennie

wystarczy, aby znacznie zmniejszyć poziom
stresu.

Kiedy czytamy, nasz umysł przenosi nas do
innego miejsca. tak więc, jeśli mamy na przy-
kład zły dzień w pracy, czytanie pomoże nam
się wyłączyć i odwrócić myśli od stresujących
wydarzeń. Lub po prostu zapewni nam relaks,
którego potrzebujemy, aby dobrze się bawić 
i cieszyć się sobą, nie myśląc o niczym innym.

Inne badania wykazały, że czytanie
książek jest dobrym narzędziem do
zmniejszenia ryzyka zachorowania na
chorobę alzheimera. czytanie pobudza
pracę mózgu, pomagając w łączeniu i wzro-
ście jego komórek.

W 2001 roku naukowcy dowiedli, że star-
si ludzie, którzy regularnie czytają lub wyko-
nują ćwiczenia umysłowe, rzadziej cierpią na
chorobę Alzheimera.

czytając, możesz cieszyć się życiem poszu-
kiwacza przygód w Amazonii, króla w wyima-
ginowanym kraju lub orangutana w dżungli.
Każda strona wzbogaci twoją duszę, pozwa-
lając ci odczuwać radość podczas czytania.
czytanie książek jest przede wszystkim
wielką przyjemnością. I tego się trzymajmy.
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Oto pozycje, które przygotowałam na
dzisiejszą ucztę. Każda z nich godna polece-
nia.

„czarna pszczoła” 
Wojciecha Dutki

Moje pierwsze spotkanie z prozą Wojcie-
cha dutki miało miejsce jakiś czas temu.
Właśnie wtedy historia młodej Żydówki 
i zapatrzonego w nią esesmana w abstrak-
cyjnej miłości za drutami Auschwitz poruszy-
ła mnie bardziej, niż mogłabym zdawać sobie
z tego sprawę. („czerń i purpura” opisana
przeze mnie w jednym z wcześniejszych
biuletynów).

Francja 1940. W Biarritz, francuskim kuror-
cie nad brzegiem Atlantyku zostaje odkryte
ciało polskiego malarza, Józefa Rajnfelda.
Mężczyznę znaleziono z poderżniętym
gardłem i brzytwą w dłoni. Wszyscy uznali to
za samobójstwo. Jedyny świadek mogący
rozwiązać tę zagadkę ma swoje powody, by
milczeć.

Warszawa 2015. Nad brzegiem Wisły
zostają znalezione zwłoki siedemnastoletnie-
go dobrze rokującego artysty. Ktoś poderżnął
mu gardło i ułożył ciało w taki sam sposób
jak ciało Józefa Rajnfelda blisko 75 lat wcze-
śniej. Morderca ubrał go w podobne ubranie
i włożył w ręce niemal identyczną brzytwę. Ku
przerażeniu prokuratora prowadzącego
śledztwo okazuje się, że zabity chłopak był
synem Agaty Wróblewskiej, znanej dzienni-
karki, która odegrała znaczącą rolę w sprawie
operacji Lunatyk. („Lunatyka" też należy prze-
czytać). Załamana po śmierci syna Agata
zwraca się do jedynego człowieka, który
może rozwikłać zagadkę dwóch śmierci odle-
głych od siebie o ponad 70 lat. Max Kwiet-
niewski, czarnoskóry polski detektyw, poru-
szony śmiercią syna przyjaciółki, decyduje się
przylecieć do Warszawy, gdzie będzie musiał
stanąć oko w oko z tajemnicą, której rozwią-
zanie tkwi w mrocznej przeszłości miasta nad
Wisłą...

„Pszczoły czarne są przystosowane do
chłodnego klimatu; doskonale znoszą zimę.
Są tak łagodne, że gdy ich ule zostają zaata-
kowane przez szerszenie, nie potrafią się
bronić i zazwyczaj wszystkie giną w nierównej
walce. (...) Na dalekiej północy „czarnymi
pszczołami” nazywa się ludzi, którzy nie potra-
fią bronić się przed zajadłą nienawiścią
innych”.

„my mieliśmy szczęście”
Georgia Hunter

georgia Hunter, to amerykańska autorka,
która zaczęła pisać już w wieku czterech lat,
gdy miała piętnaście lat, dowiedziała się, że
pochodzi z rodziny, która cudem przeżyła
Holocaust. Krok po kroku, bazując na wspo-
mnieniach członków familii i podróżach,
odkrywała rodzinną historię, czego owocem,
jest właśnie, oparta na faktach powieść My
mieliśmy szczęście.

Jest marzec 1939 roku, o krok od rozpo-
częcia drugiej wojny światowej. Kilka już
pokoleń rodziny Kurców, polskich Żydów,
pochodzących z Radomia, rozsiane jest po
całym świecie. Saga georgii Hunter, prowadzi
nas poprzez ich losy aż do roku 1947. Losy
rodziny, rozpoczynamy z młodym, dwudzie-
stopięcioletnim wówczas, dziadkiem autorki 
– Adim Kurcem, który wciągnięty w wspania-
ły klimat francuskich klubów jazzowych,
mieszka w tuluzie, gdzie po ukończeniu
prestiżowych studiów, pracuje, żyjąc na wyso-
kim i majętnym poziomie. tęsknota za rodzin-
nym Radomiem, wzmaga się, gdy docierają
listy od mamy. Jest to moment w historii, gdy
rozpoczynał się Holocaust, mama bowiem
opisuje pierwsze działania skierowane prze-
ciwko Żydom w Radomiu. Adi nie zastanawia
się długo, rusza w rodzinne strony.

Poprzez karty sagi, poznajemy także kolej-
nych członków rodziny Kurców i ich przeżycia:
genka i jego żonę Hertę, seniorów rodu
Nechamę i Sola, Milę i jej córeczkę Felicję,
Jakuba i jego ukochaną Bellę oraz Halinę 
i Adama. Jest to zły czas wojny: Żołnierze
Wermachtu pojawili się w Radomiu 8 wrze-
śnia, miasto znajduje się pod okupacją, Żydzi
byli pierwszym celem nazistów.

ciągnące się wojenne walki i lęk, przepla-
tają się w książce z rodzinnymi rozmowami 
i wspomnieniami: dom. Rodzina. Nic bardziej
się nie liczy. W obliczu wzlotów i upadków,
jakie przeżywa Lwów, jak i Warszawa, rodzina
boi się o własne życie, ulice zmieniają nazwy
na niemieckie, przeszukują mieszkania, zaczy-
na brakować jedzenia, obowiązuje godzina
policyjna, zaczynają się zsyłki na Syberię. Jesz-
cze tego nie ogłosili, ale zaczęli tworzyć getto.

Autorka pokazuje tak prawdziwie realia
tegoż okresu, że czytelnik czuje się, jakby był
ich częścią.

My mieliśmy szczęście, jest książką nie
tylko dla miłośników współczesnej literatury
pięknej, osadzonej w realiach typowo histo-

rycznych, jest to także pozycja dla tych, którzy
kochają rodzinne sagi, historie przepełnione
miłością i poświęceniem. Książka zdecydo-
wanie na piękne, wiosenne wieczory!

„zapach drzewa 
sandałowego” 
Laila el Omari

Bombaj, 1753 rok: elisza Legrant, panna
impulsywna i pełna życia, przeciwstawia się
wszelkim konwenansom angielskiej społecz-
ności kolonialnej. Zamiast uczestniczyć 
w kurtuazyjnych konwersacjach przy herbatce,
woli oglądać barwne życie portowe, podziwiać
różnorodność kolorów i zapachów na miej-
scowym bazarze albo też zgłębiać kunszt kali-
grafii. Kiedy poznaje lekarza, damiena catral-
la, ulega fascynacji jego wiedzą medyczną 
i zostaje jego uczennicą. Niebawem ich rozmo-
wy przestają się ograniczać do tematyki zawo-
dowej – oboje zaczyna łączyć coś więcej.
Jednak damien, ulegając oczekiwaniom ojca,
już wcześniej zaręczył się z posażną kobietą,
spadkobierczynią pokaźnego majątku, wydaje
się więc, że wspólna przyszłość z eliszą jest dla
niego nieosiągalnym marzeniem...

czystym dziełem przypadku było moje
spotkanie z „Zapachem drzewa sandałowego"
i jakże udanym! 

Muszę przyznać, że nie spodziewałam się,
aż tak pozytywnego zaskoczenia! Naprawdę
urzekła mnie ta powieść i szczerze Wam pole-
cam lekturę „Zapachu drzewa sandałowego”.

Drzewo sandałowe
drzewo sandałowe posiada szereg różnych

zastosowań. Jego właściwości są na tyle
zróżnicowane, że wykorzystuje się je zarówno
jako materiał budowlany, jak i olejek eterycz-
ny. 

trudno pomylić z czymkolwiek innym
aromat drzewa sandałowego. Jest to energe-
tyzujący zapach, mocny, lekko korzenny, słod-
kawy i bardzo aromatyczny. Olejek z drzewa
sandałowego znajdziemy w salonach SPA,
gabinetach aromaterapii, a także w świecach
zapachowych. Aromatowi drzewa sandało-
wego trudno się oprzeć. 

Pozdrawiam
Dorota Fenkanin

Onkologia i chemioterapia
szpitala Wojewódzkiego 

w Koszalinie
mail: dofen69@gmail.com

tel. 662 355 883
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BiSZKOPT

6 jajek – należy oddzielić żółtka od
białek,
niepełna szklanka cukru,
szklanka mąki tortowej pomiesza-
na z 1 łyżeczką proszku do piecze-
nia.

Białka ubijamy na sztywną pianę,do ubitej
masy stopniowo dodajemy cukier, następnie
żółtka na koniec przesianą mąkę dodajemy
małymi partiami mieszając już nie mikserem 
a drewnianą łyżką. Pieczemy w 180 stopniach,
na środkowym miejscu w piekarniku z funkcją
góra-dół (bez termoobiegu) do suchego
patyczka.

MASA JABŁKOWA

2,5 kg jabłek obieramy, usuwamy gniazda
nasienne i kroimy w ósemki, prażymy w garn-
ku na małym ogniu, dodając pół szklanki
wody, szczyptę cynamonu i pół szklanki cukru.
gdy jabłka zaczną być miękkie, ale jeszcze 
w kawałkach wsypujemy 1 opakowanie
(suche, bez rozrabiania) galaretki cytrynowej.
Ostudzoną masę jabłkową układamy na ostu-
dzonym biszkopcie.

MASA ŚMiETAnOWA

1 opakowanie galaretki cytrynowej
rozrabiamy w 1 szklance gorącej
wody
0,75 ml śmietany 36% ubijamy na
sztywno z niewielką ilością cukru.

gdy galaretka zacznie tężeć dodajemy ją
do ubitej śmietany.

Masę śmietanową układamy na masie
jabłkowej. dekorujemy ,delikatnie posypując
cynamonem przy użyciu sitka o drobnych
oczkach.

ciasto należy schłodzić w lodówce przy-
najmniej dwie godziny przed podaniem go.

Pielęgniarki po dyżurze

Smacznego



smaczNeGO rOzmaItOŚcI

Ambulatoryjna metoda 
leczenia raka 

Oddział dzienny chemioterapii Szpitala Wojewódzkiego 
w Koszalinie został otwarty w marcu 2017 roku. 

Służy pacjentom z rozpoznaną chorobą nowotworową i prze-
znaczony jest do leczenia systemowego w trybie ambulatoryj-
nym, czyli dziennym i niewymagającym noclegu związanego 
z leczeniem.

Pacjenci, którzy leczeni są w Oddziale dziennym chemiotera-
pii trafiają z konsylium onkologicznego, poradni onkologicznej czy
też innego oddziału.

Mają oni ustalony indywidualny schemat leczenia. W jego
skład wchodzi klasyczna chemioterapia dożylna lub doustna,

hormonoterapia, immunoterapia, leczenie celowane tzn. ukierun-
kowane wcześniejszymi badaniami genetycznymi oraz leczenie 
w programach lekowych finansowanych przez NFZ.

Oddział ściśle współpracuje z Oddziałem Onkologii i chemio-
terapii oraz Międzynarodowym centrum Onkologii Affidea.

Nowo otwarty oddział posiada 15 nowoczesnych foteli przy-
stosowanych do hospitalizacj jednodniowej, gabinet eKg, gabinet
zabiegowy, gabinety lekarskie oraz część socjalną przeznaczoną dla
pacjentów.

W  Oddziale dziennym chemioterapii pracują doświadczeni
specjaliści onkologii klinicznej i personel pielęgniarski.

#STRONA 31

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

mgr ElżbiEta KaszubowsKa
1969 – 2018

wieloletnia Położna instrumentariuszka bloku operacyjno-Położniczego
szpitala wojewódzkiego w Koszalinie

Dla wielu Położna, Koleżanka, Przyjaciel.
Dla wszystkich – Dobry Człowiek.

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić...
tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić.”

Ks. J. twardowski

Położne Pionu Położniczo-Ginekologicznego
szpitala wojewódzkiego w Koszalinie

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim,
Najdroższym,

Pozostaje ból i pamięć...”

Głębokie wyrazy współczucia
Koleżance

Ani Chojnowskiej
z powodu śmierci 

MAMY

składają

Koleżanki Położne
Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie




