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os Przewodnicz cej
  Okr gowej Rady

Piel gniarek  i Po nych
w Bia ej Podlaskiej

           Szanowne kole anki i koledzy

Mam ogromn  przyjemno  wraz z zespo om redakcyjnym odda  w Wasze r ce
kolejny numer Biuletynu Informacyjnego Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych w Bia ej
Podlaskiej.

Nie trudno zauwa , e zmieni a si  jego oprawa zewn trzna, ale co najwa niejsze
ma nadany mi dzynarodowy znormalizowany numer wydawnictw ci ych (ISSN) przez
Narodowy O rodek ISSN.  Oznacza  to,  e  nasz  Biuletyn  Informacyjny  sta  si
profesjonalnym czasopismem i b dzie dost pny w Bibliotece Narodowej zarówno dla
czytelników w Polsce jak i na wiecie.

Ponadto, Biuletyn Informacyjny zawiera bardzo wiele aktualnych informacji z ycia
Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych i komisji problemowych. Zach cam do uwa nego
ledzenia og osze  i komunikatów zawartych w tym numerze, a tak e reklam.

 to informacje prawdziwe, przemy lane i stworzone z my  o piel gniarkach i po nych.

Min o pierwszych 100 dni pracy Okr gowej Rady Piel gniarek  i Po nych
w V kadencji. W moim odczuciu owocnych sto dni, jednak ocen  pozostawiam Wam drogie
kole anki i koledzy.

Pozwoli am sobie, na osobisty akcent na amach Biuletynu Informacyjnego
zamieszczaj c dwa listy gratulacyjne, które otrzyma am uzyskuj c wyró nienie w I Edycji
Konkursu „Dowody Naukowe? Tak korzystam”. Tre  tych listów bardzo mnie uj a,
uwa am, e jest ona skierowana do ca ego rodowiska piel gniarek i po nych.
Kolejny raz zach cam do zagl dania na stron  internetow  naszej Izby
www.oipip.bialapodlaska.pl.

Z okazji zbli aj cych si wi t Wielkanocnych pragn  z  Wam
i Waszym bliskim najlepsze yczenia pogodnych i zdrowych dni, up ywaj cych w serdecznej
rodzinnej atmosferze, pe nych mi ci i yczliwo ci.

       Ewa Czeczelewska
                Przewodnicz ca
               Okr gowej Rady

                                     Piel gniarek i Po nych
                                                                                                                              w Bia ej Podlaskiej

http://www.oipip.bialapodlaska.pl
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Z prac Naczelnej Rady
Piel gniarek i Po nych

 Stanowiska
V Krajowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych   z 4 grudnia 2007 roku.

Delegaci V Krajowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych opowiadaj  si  za uznaniem
zatrudnienia piel gniarek i po nych na podstawie umowy  o prac  w zak adach opieki
zdrowotnej - lecznictwie stacjonarnym jako najbardziej w ciwej formy zatrudniania.
Uzasadnienie :
Dokonuj ce si  przekszta cenia w ochronie zdrowia stwarzaj  dla piel gniarek
i po nych wiele zagro  a w ród nich zmian  formy zatrudnienia na podstawie umów
cywilnoprawnych. Takie zatrudnienie bardzo cz sto narusza podstawowe prawa
pracownicze a w szczególno ci zwi ksza czas pracy ( liczb  godzin dobow  oraz
miesi czn ) stwarzaj c zagro enie zarówno dla pacjenta jak i samych
piel gniarek/po nych.

PRZEWODNICZ CA ZJAZDU
Aleksandra Wojtak

V Krajowy Zjazd Piel gniarek i Po nych wnioskuje do Prezesa Rady Ministrów,
organów za ycielskich zak adów opieki zdrowotnej oraz konsultantów krajowych
i wojewódzkich o podj cie dzia  w zakresie:
a) respektowania przez kierowników zak adów opieki zdrowotnej przepisów
rozporz dzenia MZiOS z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie sposobu ustalania
minimalnych norm zatrudnienia piel gniarek i po nych (D. U. Nr 111, poz. 1314),
b) przeprowadzania szczegó owej kontroli przez kierownika zak adu
z uwzgl dnieniem zasad wymienionych w rozporz dzeniu, co do ich zgodno ci
z obowi zkiem zapewnienia w ciwego poziomu udzielanych przez zak ad wiadcze
zdrowotnych w zakresie nale ytej obsady stanowisk piel gniarek  i po nych,
c)  dookre lenia rozporz dzenia zgodnie z wymogami zawartymi w regulacji.
Uzasadnienie
Jako wiadcze  piel gniarskich jest jednym z podstawowych kryteriów oceny
dzia alno ci zak adu opieki zdrowotnej. Warunkiem niezb dny i koniecznym
do osi gni cia rezultatów w dzia aniach zmierzaj cych do zapewnienia w ciwego
poziomu udzielanych wiadcze  zdrowotnych jest odpowiednia struktura i liczba kadr
medycznych, szczególnie w grupie zawodowej piel gniarek i po nych. Jedna

piel gniarka pe ni ca dy ur w oddziale nie mo e zapewni  wszystkim pacjentom opieki piel gniarskiej zgodnie z przyj tymi
standardami praktyki zawodowej, a tym samym zak ad opieki zdrowotnej nie mo e zapewni  bezpiecze stwa zdrowotnego
pacjentom, do którego si  zobowi za  podpisuj c kontrakt  z Narodowym Funduszem Zdrowia.  Delegaci V Krajowego
Zjazdu Piel gniarek i Po nych, wskazuj  i ostrzegaj , i  dalsze stosowanie przez pracodawców zani onej liczby personelu
piel gniarskiego, poni ej wymaganych norm zatrudnienia (jednoosobowa obsada na zmianie nocnej, czenie stanowisk,
jednoczesna praca na zmianie w wi cej ni  jednym oddziale, zmniejszona obsada w niedziel  i wi ta itp.), stwarza
zagro enie nie tylko dla bezpiecze stwa pacjentów, ale i samych pracowników. Tym samym, rozporz dzenie Ministra
Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia
piel gniarek i po nych nie jest w pe ni realizowane, a nawet odnotowuje si  przypadki ca kowitego braku jego wdro enia.
Wobec powy szego niezrozumia y jest fakt, i  równie  szpitale, które otrzyma y Certyfikaty Akredytacyjne oraz wdro y
Systemy Zarz dzania Jako ci  ISO daj  przyzwolenie na jednoosobowe obsady dy urów piel gniarskich. Odzwierciedleniem
obni ania si  jako ci us ug piel gniarskich s  opinie pacjentów wyra ane w przeprowadzanych „Ankietach Satysfakcji
Pacjenta” oraz zwi kszaj cej si  liczby spraw kierowanych do Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej. Zwracamy uwag ,

 sytuacja ta ma wp yw na pog biaj ce si  zjawisko wypalenia zawodowego piel gniarek i po nych spowodowane zbyt
du ym obci eniem psychofizycznym. Ekonomizacja i restrukturyzacja szpitali nie usprawiedliwia dzia
administracyjnych polegaj cych na bezprawnym zmniejszaniu zatrudnienia piel gniarek i po nych.

PRZEWODNICZ CA ZJAZDU
                                                                                                                       Aleksandra Wojtak

Ochrona zdrowia w Polsce wymaga natychmiastowych i g bokich przekszta ce ,
z którymi zwlekano przez wiele lat zast puj c je mniej lub bardziej udanymi
powierzchownymi reformami. Sytuacja ta w sposób znaczny obni a kredyt zaufania
ca ego spo ecze stwa, zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. Delegaci V

Stanowisko
V K rajowego Zja zdu

Pie l gniarek
i Po n ych

z dnia 4  grudnia
2007 r .

w sprawie formy
zatrudniania piel gniarek

w lecznictwie
stacjonarnym

Stanowisko
V K rajowego Zja zdu

Pie l gniarek
i Po n ych

z dnia 4  grudnia 2007
roku

w sprawie bezprawnego
ustalania jednoosobowych

obsad piel gniarek i
po nych na dy urach w

oddzia ach szpitalnych
publicznych i

niepublicznych zak adach
opieki zdrowotnej

Stanowisko
V Krajowego Zjazdu

piel gniarek i Po nych
z dnia 4  grudnia 2007 r.

w sprawie sytuacji  w ochronie
zdrowia  w Polsce



BIA A  PODLASKA  1/ 65 / 2008

 3

Krajowego Zjazdu Piel gniarek   i Po nych  popieraj  apele ró nych rodowisk o podj cie powa nej debaty ze stron
spo eczn  celem rozwi zania nabrzmia ej sytuacji w ochronie zdrowia. Kryzys finansowania opieki zdrowotnej dotyczy
wielu krajów  i nigdzie nie uda o si  w pe ni zaspokoi  oczekiwa  spo ecznych w sensie zapewnienia wszystkich wiadcze
medycznych. Rozwój nowoczesnej medycyny uniemo liwia, nawet w krajach bogatych, pe ne pokrycie wszystkich kosztów.
Delegaci V Krajowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych wzywaj  rz d i elity polityczne  do niezw ocznego podj cia
stosownych dzia  zmierzaj cych do uzdrowienia systemu ochrony zdrowia. Cena, któr  medycyna i spo ecze stwo zap aci
za dalsz  zw ok  mo e okaza  si  zbyt wysoka.

PRZEWODNICZ CA ZJAZDU
                                                                                                          Aleksandra Wojtak

Delegaci  V Kra jowego Zjazdu Pie l gniarek  i  Po n ych apelu j
do Rz du RP o stworzenia skutecznych, prawnych rozwi za  finansowania ze
rodków Narodowego Funduszu Zdrowia wiadcze  zdrowotnych wykonywanych na

rzecz mieszka ców domów pomocy spo ecznej.
Obecne rozwi zania zawarte w art. 2 punkt 2a ustawy o zak adach opieki zdrowotnej
nie zosta y zastosowane w praktyce domów pomocy z uwagi na to, e samodzielne
publiczne zak ady opieki zdrowotnej nie by y zainteresowane utworzeniem filii
w domu pomocy spo ecznej nie ze z ej woli, ale z braku rodków finansowych na
sprostanie wymogom stawianym przez obowi zuj ce prawo pomieszczeniom
zak adów opieki. Dlatego te  istniej ca legislacyjna mo liwo  jest postrzegana

tylko, jako iluzoryczne rozwi zanie istniej cego problemu. Natomiast wskazywanie na mo liwo  skorzystania ze
rodowiskowej opieki piel gniarskiej, która jest nieadekwatna w wypadku osób w bardzo ci kim stanie zdrowia -

kierowanych do domów pomocy cz sto wprost ze szpitalnych oddzia ów, zak adów opieku czo-leczniczych i piel gnacyjno-
opieku czych lub hospicjów  uwa amy za cynizm osób odpowiedzialnych  za organizacj   pomocy spo ecznej.
Umo liwienie mieszka com domów pomocy pe nej dost pno ci do wiadcze  zdrowotnych nale nych im z tytu u
ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia – to stworzenie takich prawnych rozwi za , które s  zarówno mo liwe do
realizacji, jak równie  mieszcz  si  w katalogu kontraktowanych wiadcze . Brak takiej mo liwo ci - to dyskryminacja
w równym dost pie do wiadcze  finansowanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

PRZEWODNICZ CA ZJAZDU
                                                                                  Aleksandra Wojtak

Delegaci na V Krajowy Zjazd Piel gniarek i Po nych zwracaj  si  do Prezesa
Rady Ministrów i Ministra Zdrowia o zagwarantowanie w bud ecie pa stwa
rodków finansowych na kszta cenie podyplomowe oraz studia pomostowe

dla piel gniarek i po nych.
Uzasadnienie
Nale y zagwarantowa rodki finansowe na kszta cenie podyplomowe
piel gniarek i po nych, bior c pod uwag  wszystkie rodzaje kszta cenia:
szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne
i dokszta caj ce, zgodnie z art. 10c ust. 1 ustawy o zawodach piel gniarki
i po nej (Dz. U. z 2001 r., Nr 57, poz. 602 ze zm.). Przyznawane dotychczas
rodki z bud etu pa stwa na wy ej wymieniony cel s  wysoce niewystarczaj ce,

co powoduje, i  kszta cenie podyplomowe nie mo e sukcesywnie si  rozwija .  Równie wa ne jest tak e przeznaczenie
rodków finansowych na tzw. kszta cenie pomostowe piel gniarek i po nych prowadzone na podstawie Rozporz dzenia

Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia studiów zawodowych na
kierunku piel gniarstwo lub po nictwo przeznaczonych dla piel gniarek i po nych posiadaj cych wiadectwo dojrza ci
i b cych absolwentami liceów medycznych oraz medycznych szkó  zawodowych kszta cych w zawodzie piel gniarki
i po nej (Dz. U. Nr 110, poz. 1170). Podkre lenia wymaga fakt, e rz d RP wnioskowa  skutecznie do Komisji
Europejskiej o wprowadzenie do Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady przedmiotowych studiów
zawodowych, powinien zatem zapewni  swoim obywatelom równie rodki finansowe na poczet uczestnictwa piel gniarek i
po nych              w tych studiach. Nale y tu zaznaczy , i  szacunkowa liczba zarejestrowanych piel gniarek – absolwentek
5-letniego liceum medycznego (stan na dzie  30 kwietnia 2004 roku), wynosi oko o 180 tysi cy, co stanowi oko o 69%
liczby zarejestrowanych piel gniarek w Polsce. W roku akademickim 2004/05 liczba przyj tych na kierunek piel gniarstwo
i po nictwo wynosi a 4569 piel gniarek i po nych, natomiast w roku akademickim 2005/06 kszta ceniem tym obj to
2.500 piel gniarek i po nych. Podkre li  nale y, i  w ramach projektu Phare 2002/00-580.02.07 do 31 stycznia 2006 roku
z dofinansowania tego typu kszta cenia skorzysta o tylko 1.258 piel gniarek i po nych. Jednocze nie pragn  zauwa ,

 zdaniem w adz uczelni, podstawowym czynnikiem wp ywaj cym hamuj co na liczb  zawieranych umów
o dofinansowanie do studiów pomostowych ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego jest nie uwzgl dnienie
kosztów po rednich przy dokonywaniu kalkulacji rodków finansowych przeznaczonych na realizacj  tego kszta cenia.
Szczególny sprzeciw w adz uczelni budz  tak e zapisy umowy, zgodnie z którymi beneficjent obowi zany jest podda  si
kontroli merytorycznej prowadzonej przez Wojewódzki Urz d Pracy. Zdaniem uczelni powy sze godzi w ich autonomi  oraz
narusza przepisy ustawy prawo o szkolnictwie wy szym, postanowienia statutów szkó  wy szych oraz regulaminów
studiów.Powa ne kontrowersje rodzi konieczno  uzyskania przez wszystkie osoby, które rozpocz y studia pomostowe,
dyplomu piel gniarstwa lub po nictwa jako jeden z warunków otrzymania przez jednostk  kszta  (w ko cowym
rozliczeniu) dofinansowania. Uczelnia nie powinna ponosi  konsekwencji wynikaj cych z rezygnacji poszczególnych osób
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z kszta cenia, nie przyst pienia do obrony pracy licencjackiej, czy te  skre lenia z listy studentów. W adze uczelni bardzo
negatywnie odnosz  si  równie  do konieczno ci stosowania przepisów o zamówieniach publicznych, wydatkuj c
przeznaczone rodki finansowe na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich. Uczelnie podnosz  argument, i  dysponuj

asn  wykwalifikowan  kadr  dydaktyczn , gwarantuj  nale yt  jako  prowadzonego kszta cenia i ponosz  pe
odpowiedzialno  za realizacj  procesu dydaktycznego .Istotne w tpliwo ci pojawiaj  si  w zwi zku z faktem,

 dofinansowaniem mog  by  obj te jedynie osoby posiadaj ce sta y adres zameldowania na terenie województwa,
w którym swoj  siedzib  ma dana uczelnia. Uczelnia nie mo e prowadzi  rekrutacji na ww. studia wy cznie dla osób
z okre lonego województwa. Prawo do ubiegania si  o przyj cie na studia pomostowe maj  osoby z terenu ca ego kraju.
Powy sze stanowi naruszenie konstytucyjnego prawa obywatela do nauki okre lonego w szczególno ci w art. 70 ust.
4 Konstytucji RP. Wydaje si , i  przedstawione powy sze problemy nale y rozwi za  poprzez doprecyzowanie istniej cych
ju  przepisów lub ich zmian , w taki sposób, aby rodki przeznaczone na wskazane cele by y skonsumowane w ca ci.
Maj c na wzgl dzie dobro piel gniarek i po nych, które podejmuj  kszta cenie na studiach pomostowych, wydaje si
w pe ni uzasadnione podj cie wszelkich kroków zmierzaj cych do rozwi zania istniej cych problemów, w taki sposób, aby
zach ci  wszystkie uczelnie wy sze prowadz ce kszta cenie na studiach pomostowych do ubiegania si   o dofinansowanie.

PRZEWODNICZ CA ZJAZDU
                                                                                                       Aleksandra Wojtak

Delegaci V Krajowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych  zwracaj   si  do Ministra
Zdrowia oraz do Centrum Kszta cenia Podyplomowego Piel gniarek i Po nych
o nowelizacj  ramowych programów specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych
w dziedzinach piel gniarstwa ratunkowego i anestezjologii intensywnej opieki
medycznej poprzez umieszczenie w nich nast puj cych czynno ci wynikowych:
wykonanie konikopunkcji, odbarczanie odmy pr nej, wk ucie doszpikowe.

PRZEWODNICZ CA ZJAZDU
                           Aleksandra Wojtak

Delegaci V Krajowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych
wnosz  do Centrum Kszta cenia Podyplomowego Piel gniarek
i Po nych o zamieszczenie na stronie internetowej banku
pyta  – zada  testowych odr bnych dla poszczególnych
dziedzin specjalizacji..

                                   PRZEWODNICZ CA ZJAZDU
                    Aleksandra Wojtak

V Krajowy Zjazd Piel gniarek i Po nych podj  nast puj ce Uchwa y:

Uchwa a nr 1 w sprawie zmiany Regulaminu Krajowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych
Uchwa a nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnej Rady Piel gniarek

i Po nych IV kadencji, tj. za lata 2003 - 2007
Uchwa a nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej IV kadencji,

tj. za lata 2003 - 2007
Uchwa a nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Rady Piel gniarek i Po nych za

dzia alno  w IV kadencji, tj. za lata 2003 - 2007
Uchwa a nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnego S du Piel gniarek

i Po nych IV kadencji, tj. za lata 2003 – 2007
Uchwa a nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno ci

Zawodowej IV kadencji, tj. za lata 2003 - 2007
Uchwa a nr 7 w sprawie ustalenia standardów kwalifikacji zawodowych dla zawodu po na
Uchwa a nr 8 w sprawie ustalenie standardów kwalifikacji zawodowych piel gniarki
Uchwa a nr 9 w sprawie ustalenia liczby cz onków organów Naczelnej Izby Piel gniarek

i Po nych oraz liczby Zast pców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej
Uchwa a nr 10 w sprawie zasad gospodarki finansowej Naczelnej Izby Piel gniarek

i Po nych

Stanowisko
V K rajowego Zja zdu

Pie l gniarek i  Po n ych
z dnia  4  grudnia 2007 r.

w sprawie rozszerzenia
programów specjalizacji i
kursów kwalifikacyjnych

Stanowisko
V Krajowego Zjazdu Pie l gniarek

i Po n ych
z dnia  4  grudnia 2007 r.

w sprawie umieszczenia na stronie internetowej
banku pyta  dla poszczególnych dziedzin

specjalizacji piel gniarskich
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Uchwa a nr 11 w sprawie programu samorz du piel gniarek i po nych na okres V kadencji
Uchwa a nr 12 w sprawie wezwania okr gowych izb piel gniarek i po nych

do przedsi wzi cia stosownych dzia  maj cych na celu odwo anie osób pe ni cych t  sam  funkcj
w ich organach przez okres d szy ni  dwie kadencje.

Uchwa a nr 13 w sprawie szkolenia w zakresie wyk adni i stosowania prawa przewodnicz cych
i cz onków okr gowych s dów piel gniarek i po nych oraz okr gowych rzeczników odpowiedzialno ci
zawodowej piel gniarek i po nych oraz ich zast pców

Uchwa a Nr 11
V Krajowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych

z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie programu samorz du piel gniarek i po nych na okres V kadencji

 tj. lata 2008-2011

Na podstawie art. 31 pkt 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorz dzie piel gniarek  i po nych (Dz. U. Nr 41, poz.
178 - zmiany: Dz. U. z 1996 r. Nr 24, poz. 110 i Nr 91, poz. 410; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z
2002 r. Nr 62, poz. 559, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2004 r. Nr 92, poz. 885,            z 2007 r. Nr 176, poz.1237)
uchwala si ,  co nast puje:

§ 1
V Krajowy Zjazd Piel gniarek i Po nych, obraduj cy w dniach 3-5 grudnia 2007 r.
w Warszawie, jako najwy szy organ samorz du piel gniarek i po nych, który:
- c prze wiadczonym o wielkim potencjale wiedzy i warto ciach duchowych, tkwi cych

w naszych zawodach,
- rozumiej c donios  misji, jak  maj  do spe nienia izby piel gniarek i po nych w spo ecze stwie

obywatelskim i w pa stwie prawa, które dokona o przekazania cz ci swojej w adczej roli grupom
spo ecznym, zorganizowanym w samorz dy,

- uznaj c rol  samorz du piel gniarek i po nych jako partnera w adz politycznych
i administracyjnych w skali kraju, regionach oraz w rodowiskach lokalnych,

- uznaj c sprawowanie pieczy i nadzoru nad prawid owym wykonywaniem zawodów piel gniarki
i po nej jako wyraz spo ecznego zaufania do instytucji samorz du,

- zdaj c sobie spraw  z ogromu oczekiwa  i nadziei, jakie pok ada w swoim samorz dzie spo eczno
piel gniarek  i  po nych,

- maj c wiadomo  nowych wyzwa , jakie stoj  przed polskim piel gniarstwem,
przedstawia niniejszym priorytetowe zadania samorz du na rozpoczynaj  si  kadencj .
I. W sprawach dotycz cych organizacji opieki zdrowotnej:

1.  do budowy systemu ubezpieczenia zdrowotnego w oparciu o otwarty rynek
ubezpieczeniowy - pozwalaj cy spo ecze stwu dokona wiadomego wyboru zakresu
uzyskiwanych wiadcze  zdrowotnych w ramach odprowadzanej sk adki,

2. zabiega  o wprowadzenie i wdro enie spo ecznego ubezpieczenia piel gnacyjnego jako
zabezpieczenia potrzeb piel gnacyjno - opieku czych osób niesamodzielnych, niezdolnych do
samodzielnej egzystencji,

3. zapewni  udzia  przedstawicieli samorz du zawodowego piel gniarek i po nych  w pracach
administracji rz dowej i samorz dowej na wszystkich poziomach, maj c na celu
podejmowanie decyzji dotycz cych ustalania warunków wykonywania zawodów.

4. domaga  si  wdro enia tzw. koszyka wiadcze  gwarantowanych w ramach powszechnego
ubezpieczenia zdrowotnego,

5. zapewni  udzia  przedstawicieli samorz du zawodowego piel gniarek i po nych  w pracach
organów za ycielskich zak adów opieki zdrowotnej w celu reprezentowania zawodowych,
spo ecznych  i gospodarczych interesów tych zawodów,

6.  do wzmacniania samodzielno ci i autonomii zawodowej.
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II. W sprawach dotycz cych finansowania ochrony zdrowia:
1. domaga  si  wzrostu nak adów rodków publicznych na ochron  zdrowia do poziomu

gwarantuj cego zapewnienie bezpiecze stwa zdrowotnego pacjentów,
2. domaga  si  poprawy sytuacji ekonomicznej piel gniarek i po nych,
3. wyst powa  wobec p atnika za wiadczenia zdrowotne w obronie interesów, gospodarczych

piel gniarek i po nych b cych samodzielnymi wiadczeniodawcami,
4. czyni  starania dla stworzenia korzystnych regulacji podatkowych dla piel gniarek

i  po nych, a w szczególno ci mo liwo ci odliczania od podatku kosztów ponoszonych na
kszta cenie podyplomowe oraz sk adek cz onkowskich z tytu u przynale no ci do samorz du
zawodowego,

5. kontynuowa  prace nad wprowadzeniem systemu definiowania i warto ciowania procedur,
wiadcze  piel gniarskich i po niczych przy wspó pracy towarzystw naukowych,

organizacji, instytucji dzia aj cych w ochronie zdrowia, który pozwoli  na lepsze
wykonywanie zawodów piel gniarki i po nej, ich w ciw  wycen  oraz popraw
wynagrodze .

III. W sprawach dotycz cych rodowiska piel gniarek i po nych:
1. doprowadzi  do pilnej nowelizacji aktów prawnych dotycz cych wykonywania zawodów

piel gniarki i po nej tak aby praca piel gniarek i po nych by a wykonywana w takich
samych warunkach jak w krajach Unii Europejskiej,

2. wzmacnia  dzia ania organów samorz du zawodowego w zakresie odpowiedzialno ci
zawodowej oraz sta ego podnoszenia kwalifikacji ich cz onków,

3. upowszechnia  znajomo  i praktyczne stosowanie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej.
IV. W sprawach dotycz cych kszta cenia podyplomowego piel gniarek i po nych:

1.  do zapewnienia ka dej piel gniarce i po nej warunków do podj cia doskonalenia
zawodowego,

2. czyni  starania na rzecz u atwienia cz onkom samorz du doskonalenia si  poprzez
organizowanie przez izby spotka  szkoleniowych, konferencji, seminariów itp.

3. wspiera  merytorycznie i finansowo piel gniarki i po ne uczestnicz ce w ró nych formach
kszta cenia podyplomowego,

4.  do powstania jednolitych, szczegó owych programów kszta cenia podyplomowego
(kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne, specjalizacje),

5. ujednolici  zasady powrotu do wykonywania zawodu po przerwie d szej ni  5 lat,
6. wspó dzia  z organizacjami skupiaj cymi piel gniarki i po ne.

V.  Dzia ania samorz du zawodowego piel gniarek i po nych:
1. broni  samorz dno ci zawodowej jako instytucji zaufania publicznego,
2. broni  dobrego imienia piel gniarek i po nych, udziela  im wsparcia prawnego w zakresie

wykonywania zawodu,
3. dzia  na rzecz rozwoju instytucji samopomocowych, itp.,
4. podtrzymywa  tradycje opieki nad seniorami zawodów piel gniarki i po nej,
5. udziela  cz onkom samorz du pomocy w trudnych sytuacjach losowych,
6. interweniowa  w sprawach pracowniczo- zawodowych, wspó pracowa  z organizacjami

i stowarzyszeniami zawodowymi w kraju i zagranic .
§ 2.

Zobowi zuje si  organy samorz du zawodowego piel gniarek i po nych do realizacji przepisów
niniejszej uchwa y.

§ 3.
 Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.

PRZEWODNICZ CA ZJAZDU
                                                                                                                                           Aleksandra Wojtak
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Z prac Okr gowej Izby
Piel gniarek i Po nych

KALENDARIUM
02.01.2008r.

Posiedzenie Komisji Kszta cenia i Doskonalenia Zawodowego Piel gniarek i Po nych.
14.01.2008r.

Spotkanie Przewodnicz cej Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej
Ewy Czeczelewskiej  z Pe nomocnymi Przedstawicielami ORPiP – Jolant  Lewczuk i Gra yn
Papi sk oraz Przewodnicz  Zak adowej Organizacji Zwi zku Zawodowego Piel gniarek
i Po nych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bia ej Podlaskiej Joann  G owack .
Spotkanie zwi zane by o z omówieniem sytuacji p acowej piel gniarek/po nych zatrudnionych
w WSzS w Bia ej Podlaskiej.

16.01.2008r.
Posiedzenie Prezydium Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej.

24.01.2008r.
Spotkanie z piel gniarkami/po nymi zatrudnionymi w SP ZOZ Parczew.

29.01.2008r.
W biurze OIPiP odby o si  pierwsze spotkanie komisji ds. emerytów.

06.02.2008r.
Spotkanie edukacyjne zorganizowane przy wspó pracy firmy Pelargos i Okr gowej Izby Piel gniarek
i Po nych w Bia ej Podlaskiej.
Tematami spotkania by y:          „Metody antykoncepcji – warsztaty”

„Profilaktyka raka szyjki macicy”
W spotkaniu uczestniczy o 120 piel gniarek/po nych z terenu dzia ania Okr gowej Izby.

12.02.2008r.
Spotkanie Komisji Kszta cenia i Doskonalenia Zawodowego OIPiP w Bia ej Podlaskiej.

22.02.2008r.
Posiedzenie Prezydium Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej.

25.02.2008r.
Spotkanie Przewodnicz cej Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej
Ewy Czeczelewskiej z piel gniarkami/po nymi z powiatu radzy skiego w ramach realizacji
„Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi” - program finansowany w ramach
Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Spotkanie zorganizowane zosta o
z inicjatywy Wojewódzkiego O rodka Koordynuj cego w Lublinie. Spotkanie Komisji Informacji OIPiP
w Bia ej Podlaskiej – przygotowanie Biuletynu Informacyjnego Nr 1 z 2008r.

26.02.2008r.
Spotkanie komisji ds. emerytów.

26-28.02.2008r.
Szkolenie zorganizowane przez NRPiP dla Skarbników Okr gowych Rad i Przewodnicz cych
Okr gowych Komisji Rewizyjnych.
Przedstawicielami Okr gowej Izby w Bia ej Podlaskiej by y:

Ma gorzata Chwedoruk – Skarbnik Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych;
Mariola Horeglad – Sekretarz Okr gowej Komisji Rewizyjnej w Bia ej Podlaskiej.

03.03.2008r.
Egzamin w ramach programu „Przeszkolenie po 5-cio letniej przerwie w wykonywaniu zawodu” –
piel gniarki Wioletty Marczuk odbywaj cej przeszkolenie w SP ZOZ w Parczewie.

04.03.2008r.
Sympozjum Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego ZDROWIE NASTOLATEK  zorganizowane pod
patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Naczelnej Izby Piel gniarek i Po nych.
W sympozjum uczestniczy y: Jolanta Ladko i Barbara Kargul -  NZOZ  OMSz  i  Opieki  w  Domu
Chorego VITA Bia a Podlaska, Halina Bujak - NZOZ OMSz SZKOLMEDYK Mi dzyrzec Podlaski,
Teresa Skowron – NZOZ OMSz Radzy  Podlaski, El bieta Celmer vel Doma ska –  OIPiP  Bia a
Podlaska.

04-06.03.2008r.
Szkolenie zorganizowane przez NRPiP dla Przewodnicz cych i Sekretarzy Okr gowych Rad
Piel gniarek i Po nych.
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Szanowne delegatki i delegaci
W dniu 28.03.2008 o godz. 10.00 odb dzie si XXI Okr gowy

Sprawozdawczo – Bud etowy Zjazd Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych w Bia ej
Podlaskiej.

Siedzib  obrad b dzie Sala Konferencyjna Miejskiego O rodka Kultury w Bia ej
Podlaskiej przy ulicy Warszawskiej 11.

Informujemy, ze ka dy delegat otrzyma imienne zaproszenie wraz z pakietem
materia ów zjazdowych 14 dni przed terminem Zjazdu.

Bardzo serdecznie zapraszamy
                                                                         Okr gowa Rada Piel gniarek i Po nych
                                                                                               w Bia ej Podlaskiej

Okr gowa Rada Piel gniarek i Po nych  w Bia ej Podlaskiej
OG ASZA

I edycj  Konkursu
„Piel gniarka/Po na roku 2008 Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej”

Patronat nad konkursem sprawuje Okr gowa Rada Piel gniarek i Po nych

Celem konkursu jest wy onienie i nagrodzenie piel gniarek liderów, osób

o najlepszym przygotowaniu zawodowym, etycznym i zaanga owaniu na rzecz rodowiska

piel gniarskiego.

Serdecznie zapraszamy do udzia u w Konkursie

Konkurs odb dzie si  w trzech etapach wed ug nast puj cego harmonogramu:

I etap – zg aszanie si  uczestników Konkursu – do dnia 30 czerwca 2008 roku

II etap – Komisja Konkursowa w okresie od 1 lipca do 30 sierpnia 2008 dokona

weryfikacji Kart Zg oszenia Uczestnika Konkursu i wy oni  5 piel gniarek\

po nych  do nast pnego etapu

III etap – z po ród piel gniarek /po nych na drodze testowego sprawdzenia

wiedzy w dniu 15 pa dziernika 2008r. Komisja Konkursowa wy oni

Piel gniark /Po  Roku 2008

Kontakt:
El bieta Celmer vel Doma ska
tel. 083 342 86 28
tel./fax. 083 343 60 83
e-mail: oipipbp.sekretarz@op.pl

mailto:oipipbp.sekretarz@op.pl
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KARTA ZG OSZENIA UCZESNIKA KONKURSU
„PIEL GNIARKA/PO NA ROKU 2008

OKREGOWEJ IZBY PIEL GNIAREK I PO NYCH
W BIA EJ PODLASKIEJ ”

1.Imi  i nazwisko.........................................................................................................................

2.Data urodzenia.........................................................................................................................

3.Adres zamieszkania..................................................................................................................

   ............................................................................tel. kontaktowy................................................

4.Miejsce pracy............................................................................................................................

.............................................................................tel. ...................................................................

5.Stanowisko pracy.....................................................................................................................

6.Sta  pracy w zawodzie.............................................................................................................

7.Potwierdzenie zak adu pracy o op aceniu sk adek na rzecz OIPiP w Bia ej Podlaskiej

.......................................................................................................................................................

8. Charakterystyka rozwoju zawodowego, dzia alno  na rzecz piel gniarstwa

(przynale no  do towarzystw naukowych, sekcji zawodowych, czynne uczestnictwo

w konferencjach naukowych, itp.) z wy czeniem obligatoryjnej przynale no ci

do samorz du piel gniarskiego.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................                                    ...................................................
podpis i piecz  bezpo redniego prze onego                                                             podpis kandydata

Data....................................................
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Regulamin
I edycji Konkursu

   „Piel gniarka/Po na Roku 2008 Okr gowej Izby
Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej”

1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Mog  w nim wzi  udzia  piel gniarki i po ne zatrudnione
w publicznych i niepublicznych zak adach opieki zdrowotnej jak i prowadz ce prywatne praktyki
piel gniarskie/po nicze, b ce cz onkami Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej
i regularnie op acaj ce sk adki cz onkowskie.

2. Z konkursu wy czona jest kierownicza kadra piel gniarska/po nicza tj. dyrektorzy ds. piel gniarstwa,
naczelne piel gniarki, prze one piel gniarek, piel gniarki oddzia owe i koordynuj ce, osoby pracuj ce
w OIPiP oraz cz onkowie Komisji Konkursowej.

3. OIPiP w Bia ej Podlaskiej zapewnia odpowiednie warunki do przeprowadzenia Konkursu.
4. Konkurs na „Piel gniark /Po  Roku 2008 OIPiP w Bia ej Podlaskiej”, b dzie przebiega  w III etapach.
I etap – zg aszanie si  uczestników Konkursu – do dnia 30 czerwca 2008.
II etap – Komisja Konkursowa w okresie od  1  lipca  do  30  sierpnia  2008 dokona  weryfikacji  Kart
Zg oszenia Uczestnika Konkursu i wy oni 5 piel gniarek/po nych o najciekawszej charakterystyce rozwoju
zawodowego, które przejd  do nast pnego etapu.
III etap – z po ród 5 piel gniarek/po nych na drodze testowego sprawdzenia wiedzy w dniu
15 pa dziernika 2008 Komisja Konkursowa wy oni Piel gniark /Po  Roku 2008.
5. Do udzia u w Konkursie piel gniarka/po na zg asza si  sama, prze ony lub wspó pracownik poprzez

enie do dnia 30 czerwca 2008 prawid owo wype nionej Karty Zg oszenia Uczestnika Konkursu
w biurze Izby (osobi cie lub listownie).

6. Pracownik biura rejestruje wp yniecie Karty Zg oszenia Uczestnika Konkursu (pracownicy biura nie
ponosz  odpowiedzialno ci w sytuacji, kiedy uczestnik wysy a Kart  Zg oszenia drog  pocztow , a Karta
z nieznanych przyczyn nie dotrze na adres biura Izby).

7. W dniu 1 lipca 2008 wszystkie zarejestrowane Karty Zg oszenia Uczestnika Konkursu pracownik biura
przeka e Komisji Konkursowej.

8. Niezale na Komisja Konkursowa w sk ad, której wchodz  osoby reprezentuj ce zawód piel gniarek jak
i po nych (powo ana zosta a w dniu 22 lutego 2008 na posiedzeniu Prezydium ORPiP)

– Pawe  Grabowski (piel gniarz), cz onek ORPiP – SPZOZ Parczew
– Krystyna Supe  (piel gniarka), cz onek Komisji etyki – WSzS Bia a Podlaska
– Danuta Matwiejczuk (piel gniarka), cz onek Komisji etyki – WSzS Bia a Podlaska
– Monika Paluszkiewicz (po na), delegat V Kadencji – SP ZOZ Mi dzyrzec Podlaski
– Barbara Kargul (piel gniarka) -  delegat V Kadencji NZOZ OMS ‘VITA”
– Iwona Gryta – SPZOZ Radzy  Podlaski
9. Komisja Konkursowa w wy ej wymienionym sk adzie wybierze z po ród siebie Przewodnicz cego Komisji

i pod jego kierownictwem b dzie pracowa a, z ka dego posiedzenia Komisji zostanie sporz dzony
protokó .

10. III etap Konkursu odb dzie si  15 pa dziernika 2008 w siedzibie OIPiP ul. Okopowa 3/218 21-500 Bia a
Podlaska. Eliminacje odb  si  na drodze testowego sprawdzenia z zakresu ogólnej wiedzy zawodowej,
zasad  Etyki  Polskiej  Piel gniarki  i  Po nej,  dzia alno ci  i  struktury  Samorz du,  podstawy  prawnej
wykonywania zawodu piel gniarki i po nej.

11. Test  b dzie  sk ada  si  z  10  pyta  z  w/w  zakresu,  a  za  ka de  pytanie  mo na  uzyska  2  punkty
(najwy sza ilo  punktów wynosi 20).

12. Piel gniark /Po  Roku 2008 OIPiP w Bia ej Podlaskiej zostanie osoba z najwi ksz  ilo ci  punktów.
13. W sytuacji,  gdy  dwie  lub  wi cej  osoby  otrzyma tak  sam  ilo  punktów Komisja  Konkursowa  w tym

samym dniu przeprowadzi dogrywk  poprzez drugi zestaw pyta .
14. Komisja Konkursowa otrzyma dwa zestawy pyta  wraz z kluczem w dniu eliminacji  tj. 15.10.2008 r.
15. Osoby zakwalifikowane do III etapu zostan  powiadomione drog  pocztow  najpó niej 14 dni przed

eliminacjami.
16. 5 osób, które zakwalifikuj  si  do III etapu Konkursu otrzymaj  dyplom uczestnictwa oraz roczn

prenumerat  czasopisma „Magazyn Piel gniarki i Po nej”. Pe ne charakterystyki rozwoju zawodowego
wraz  ze  zdj ciem  tych  osób  zostan  zamieszczone  w  Biuletynie  Informacyjnym  oraz  na  stronie
internetowej OIPiP w Bia ej Podlaskiej.

17. Piel gniarka/Po na  Roku  2008  Okr gowej  Izby  Piel gniarek  i  Po nej  w  Bia ej
Podlaskiej otrzyma  statuetk  laureata, roczn  prenumerat  czasopisma „Magazyn Piel gniarki
i Po nej” oraz nagrod  rzeczow  na kwot  min. 500 z .

18. O czasie i miejscu uroczystego wr czenia nagrody laureatowi I edycji Konkursu „Piel gniarka/Po na
Roku 2008 OIPiP w Bia ej Podlaskiej” organizatorzy Konkursu poinformuj  wszystkich w pó niejszym terminie
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     Okr gowa Izba informuje
Pragniemy poinformowa , i  w I edycji konkursu „Dowody naukowe? tak korzystam”

wyró nienie otrzyma a Pani Ewa Czeczelewska, Przewodnicz ca ORPiP, w kategorii „Piel gniarki
lub po ne”. Poni ej publikujemy listy gratulacyjne za osi gni te wyró nienie.

NACZELNA IZBA PIEL GNIAREK I PO NYCH
                                                        Naczelna Rada Piel gniarek i Po nych

Pani
                                                                                                               Ewa Czeczelewska

Przewodnicz ca
                                                                                              Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej
Szanowna Pani Przewodnicz ca,

Pragn  z  Pani serdeczne gratulacje z powodu sukcesu, jaki odnios a pani w pierwszej edycji
konkursu „Dowody Naukowe? tak korzystam” , zorganizowane przez Agencj  Oceny Technologii Medycznych
pod patronatem Ministra Zdrowia.

Opis wykorzystania dowodów naukowych w pracy doktorskiej pt. „Epidemiologiczna analiza zachorowa
na nowotwory z liwe w województwie lubelskim w latach 1999-2006” zapewni  pani wyró nienie w kategorii
„piel gniarki lub po ne”.

Pani udzia  w konkursie jest bardzo wa ny dla naszego rodowiska. Jest oczywistym dowodem,
e piel gniarstwo jest dyscyplin  naukow , która pos uguje si  naukowymi narz dziami i metodologi . Pani

praca, tak jak inne prowadzone przez piel gniarki prace badawcze, stanowi  wa ny wk ad w rozwój nauk
medycznych, wytyczaj  kierunki skutecznej terapii i piel gnowania, a tak e profilaktyki.

Dodatkowym bardzo wa nym w dzisiejszej sytuacji aspektem udzia u piel gniarek w tego typu
ogólnomedycznych przedsi wzi ciach, jest umocnienie naszej pozycji zawodowej. Wierz , e jako liderka
naszego samorz du, od niedawna przewodnicz ca Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej,
zdo a pani zarazi  swoim entuzjazmem i zaanga owaniem w budowie profesjonalnego, nowoczesnego
piel gniarstwa szerokie rzesze swoich kole anek i kolegów.

ycz  Pani wiele satysfakcji w pracy zawodowej i samorz dowej oraz zdrowia i pomy lno ci w yciu
osobistym.

cz  wyrazy szacunku i szczerej sympatii.
                                                                                                                         Prezes

El bieta Buczkowska

Warszawa, 7 stycznia 2008r.
                  Pani Ewa Czeczelewska
                  Bia a Podlaska

Najserdeczniej gratulujemy Pani sukcesu w pierwszej edycji konkursu „Dowody naukowe? tak
korzystam”, zorganizowanym przez Agencj  Oceny Technologii Medycznych pod patronatem Ministra Zdrowia.
Podczas uroczystego rozstrzygni cia konkursu 6 grudnia ub.r. otrzyma a Pani wyró nienie w kategorii
„piel gniarki lub po ne” za opis wykorzystania dowodów naukowych w pracy doktorskiej pt. „ Epidemiologiczna
analiza zachowa  na nowotwory z liwe w populacji pó nocnej cz ci województwa lubelskiego w latach
1999-2006”

Jest znakiem czasu, e piel gniarki wzi y udzia  w konkursie „Dowody naukowe? tak korzystam”
a jedna z nich zdoby a laury. Sadz , e poczucie autentycznej dumy mo e by  udzia em ca ego rodowiska
piel gniarskiego, poniewa  zdarzenie to podkre la jego mocn  pozycj . Udowadnia, e piel gniarstwo jest
dyscyplina naukow , obiektywn  metodologi , przez co w oczywisty sposób przyczynia si  w rozwoju nauk
medycznych.

Redakcja „Magazynu Piel gniarki i Po nej”, jednego z patronów prasowych konkursu, ma tak e powód
do du ej satysfakcji. To w nie na jego amach by a rozpowszechniana informacja o konkursie, która Pani
zainspirowa a. Wraz z gratulacjami przekazujemy Pani roczn  prenumerat  pisma oraz ksi  z serii
podr czników piel gniarskich Wydawnictwa Czelej pt. „Podstawy piel gniarstwa”

ycz  Pani Zdrowia, pomy lno ci w yciu osobistym i wiele satysfakcji w pracy zawodowej.
cz  wyrazy szacunku i szczerej sympatii.
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Wizyta w Parczewie
W dniu 24.01.2008 r. odby o si  integracyjno – szkoleniowe spotkanie

w Samodzielnym Publicznym Zak adzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

Spotkanie z piel gniarkami i po nymi pracuj cymi w SP ZOZ Parczew odby o si
z inicjatywy Pani Przewodnicz cej Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych Ewy Czeczelewskiej
oraz cz onków Okr gowej Rady Tadeusza Zdunka i Paw a Grabowskiego.

Okr gowy Rzecznik Odpowiedzialno ci Zawodowej Piel gniarek i Po nych Pani
Janina Dziedzic–P anda w ramach dzia alno ci prewencyjnej przeprowadzi a szkolenie
z zakresu „Odpowiedzialno ci zawodowej piel gniarek i po nych”.

W spotkaniu uczestniczy a Pani Sekretarz ORPiP El bieta Celmer vel Doma ska
oraz Pan Dyrektor SP ZOZ Janusz Hordejuk.

Wszystkich uczestników powita  i wprowadzi  w tematyk  spotkania Pan Dyrektor
Janusz Hordejuk poczym odda  g os Przewodnicz cej ORPiP, która w swojej wypowiedzi
zawar a kierunek dzia ania samorz du piel gniarek i po nych na okres V kadencji chc c
tym samym realizowa  uchwa  Nr 11 V Krajowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych z dnia
4 grudnia 2007 r. (pe na tre  uchwa y w nast pnym numerze Biuletynu). Ponadto zach ci a
do odwiedzania strony internetowej OIPiP w Bia ej Podlaskiej www.oipip.bialapodlaska.pl,
na której tak e zamieszczany jest aktualny Biuletyn Informacyjny. Pani Przewodnicz ca
mówi a o jednej z form samokszta cenia poprzez czytanie fachowych pism z dziedziny
piel gniarstwa i po nictwa, g ównie znany od 13 lat „Magazyn Piel gniarek i Po nych”.

http://www.oipip.bialapodlaska.pl
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Poinformowa a, e na rok 2008 Okr gowa Izba Piel gniarek i Po nych zaprenumerowa a na
ytek wszystkich cz onków samorz du nast puj ce czasopisma, które s  dost pne w biurze

OIPiP (ul. Okopowa 3/218, tel. (083) 343-60-83):
– „Magazyn Piel gniarki i Po nej”
– „Problemy Piel gniarstwa”
– „S ba pracownicza”
– „Po na”

Nast pnie Okr gowy Rzecznik Odpowiedzialno ci Zawodowej prowadz c szkolenie
apelowa a o znajomo  i stosowanie zasad Kodeksu Etyki Zawodowej. Zach ca a równie
do znajomo ci Rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie:
rodzaju i zakresu wiadcze  zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych udzielanych przez piel gniark  albo po  samodzielnie bez zlecenia
lekarskiego (pe ny tekst Rozporz dzenia w ostatnim Nr 3/64/2007 Biuletynu). Wiedza ta jest
potrzebna by nie dopu ci  si  b dów, za które piel gniarka lub po na mo e ponie  kar .

Przedstawiciele ORPiP podczas wizyty w Parczewskim szpitalu odwiedzili Oddzia
Wewn trzny, w którym spotkali si  z piel gniarkami b cymi w trakcie ci kiej, mozolnej pracy
przy ku chorego. Nie zdziwi  fakt, e na ich twarzach nie widnia  promienny u miech, a wr cz
grymas z ci, zrezygnowania w dobie walki o godziwe warunki pracy i p acy. W tym miejscu
sk adamy serdeczne podzi kowania Pani Piel gniarce Oddzia owej Renacie Junik za ciep e przyj cie
nas w oddziale.

Wizyta z ona w Parczewie mia a jeszcze jeden aspekt, a mianowicie rekonesans obiektu,
w którym odb dzie si  tegoroczna uroczysto  z okazji Mi dzynarodowego Dnia Piel gniarki i Dnia
Po nej, na któr  ju  dzi  serdecznie zapraszamy wszystkich cz onków OIPiP w Bia ej Podlaskiej.
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Zanim my przyszli my...
Si gaj c do historii medycyny, nale y podkre li , e pionierkami kobiecej s by

sanitarnej by y Polki, które tworzy y szpitale polowe i otacza y rannych najtroskliwsz  opiek
w czasie, gdy Florencja Nightingale, uznawana za twórczyni piel gniarstwa,
by a dziesi cioletni  dziewczynk .

Z my  o seniorkach Okr gowa Rada Piel gniarek i Po nych V Kadencji powo a
Komisj  ds. emerytów piel gniarek i po nych.

W dniu 29 stycznia 2008r. odby o si  pierwsze organizacyjne spotkanie seniorów,
a zarazem liderów piel gniarstwa i po nictwa. Przewodnicz  Komisji zosta a
Pani mgr Alicja Kozawska, a Sekretarzem Pani mgr El bieta Stocka.

Uczestniczki w trakcie spotkania wytyczy y
kierunek Komisji oraz podj y    si  obowi zku
prowadzenia Kroniki OIPiP, która jest
nieocenionym ród em informacji dla tych, którzy
przyjd  po nas.

Spotkaniu towarzyszy a podnios a
chwila  – Pani mgr El biecie Maksymiuk –
Przewodnicz cej Okr gowej Rady Piel gniarek
i Po nych II Kadencji uroczy cie wr czono
wyró nienie samorz dowe „Honorow
Odznak   Samorz du Piel gniarek i Po nych” nadan  przez Prezesa Naczelnej Rady
Piel gniarek i Po nych dr n. med. El biet  Buczkowsk . Wyró nienie wr czy a
Przewodnicz ca ORPiP Ewa Czeczelewska, która uczestniczy a w spotkaniu.

Na spotkaniu obecna by a równie  pani Sekretarz ORPiP El bieta Celmer vel
Doma ska, która  razem z zebranymi wspomina a minione lata pracy  w samorz dzie



BIA A  PODLASKA  1/ 65 / 2008

 15

            Do cz onków samorz du
Obowi zek op acania sk adek przez piel gniarki

i po ne wynika z art.31 pkt. 11 ustawy o samorz dzie
piel gniarek i po nych z dnia 19 kwietnia 1991r.
(Dz. U. Nr 41 poz. 178)  a wysoko  i zasady op acania sk adek
z uchwa y nr 13 IV Krajowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych z
dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie wysoko ci sk adki cz onkowskiej oraz zasad jej podzia u, której
§ 1- §4 publikujemy poni ej:

§ 1
Sk adki op acaj  cz onkowie samorz du posiadaj cy prawo wykonywania zawodu piel gniarki lub
po nej:

1) wykonuj c zawód piel gniarki lub zawód po nej na obszarze dzia ania w ciwej okr gowej
izby.

2) zamierzaj cy wykonywa  zawód piel gniarki lub zawód po nej na obszarze dzia ania
ciwej okr gowej izby

3)  wpisani na list  cz onków okr gowej izby nie wykonuj cy zawodu.
§2

1. okre la si  miesi czn  sk adk  cz onkowsk  w wysoko ci:
1) 1% wynagrodzenia zasadniczego piel gniarek i po nych wykonuj cych zawód,
2) 1% wynagrodzenia zasadniczego piel gniarek i po nych wykonuj cych zawód
z wyboru,
3) 0,5% emerytury, renty lub wiadczenia przedemerytalnego
4) 0,5% redniego wynagrodzenia dla przedsi biorstw, og oszonego przez Prezesa GUS za
ostatni kwarta  poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób prowadz cych
praktyk  indywidualn  na w asny rachunek, oraz innych osób nie wymienionych w pkt 1- 3,
a spe niaj cych warunki okre lone § 1.

2. Sk adka cz onkowska winna by  naliczana z jednego, g ównego ród a przychodów
§3

1. Sk adki cz onkowskie przekazuje si  na konto okr gowej izby piel gniarek i po nych
do ka dego miesi ca za miesi c poprzedni

2. Dopuszcza si  op acanie sk adek cz onkowskich w trybie okre lonym uchwa  w ciwej
Okr gowej rady Piel gniarek i Po nych „z góry” za okres nie d szy ni  jeden kwarta

§4
Z p acenia sk adek cz onkowskich zwolnione s  piel gniarki i po ne:

1) bezrobotne, które s  zarejestrowane w urz dach pracy
2) przebywaj ce na urlopach wychowawczych lub pobieraj ce zasi ek rehabilitacyjny
3) które zaprzesta y wykonywania zawodu na swój wniosek

Cz onkowie naszego samorz du, którzy regularnie op acaj  sk adki b  mogli korzysta
z ustawowych i statutowych uprawnie  tj.:

 szkole
 zapomóg losowych
 porad prawnych w Izbie

W zwi zku z powy szym prosimy o uregulowanie zaleg ci oraz systematyczne
odprowadzanie sk adek

Ewa Czeczelewska
Uwaga!!!

Wysoko  sk adki cz onkowskiej w odniesieniu do osób
prowadz cych praktyk  indywidualn  na w asny rachunek

oraz innych osób nie wymienionych w pkt  1-3 Uchwa y nr 13 IV
Krajowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych

 z dnia 10.12.2003 r. ,
a spe niaj cych warunki okre lone w § 1

w 2008 r. wynosi  15,50 z  miesi cznie.

dotyczy wysoko ci
op acania sk adek

cz onkowskich na rzecz
samorz du zawodowego
piel gniarek i  po nych
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Co ta Izba robi...
ZADANIA SAMORZ DU

Zadaniem samorz du jest w szczególno ci
1) sprawowanie pieczy i nadzoru nad nale ytym wykonywaniem zawodu piel gniarki i po nej,
2) ustalanie i upowszechnianie zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie nadzoru nad ich
przestrzeganiem,
3) ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych piel gniarek i po nych
obowi zuj cych na poszczególnych stanowiskach pracy, zatwierdzanych przez Ministra Zdrowia
i Opieki Spo ecznej,
4) opiniowanie programu kszta cenia zawodowego,
5) wspó dzia anie w ustalaniu kierunków rozwoju piel gniarstwa,
6) integrowanie rodowiska piel gniarek i po nych,
7) obrona godno ci zawodowej piel gniarek i po nych,
8) reprezentowanie i ochrona zawodu piel gniarki i po nej,
9) zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia spo ecze stwa, polityki zdrowotnej pa stwa
oraz organizacji ochrony zdrowia,
10) szerzenie o wiaty zdrowotnej,
11) wspó praca z towarzystwami naukowymi, szko ami wy szymi i jednostkami badawczo-
rozwojowymi w kraju i za granic ,
12) wspó praca z samorz dem lekarskim oraz z samorz dami innych zawodów medycznych w kraju
i za granic ,
13) organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych i innych form pomocy materialnej dla
piel gniarek, po nych i ich rodzin,
14) zarz dzanie maj tkiem w asnym,
15) prowadzenie dzia alno ci wydawniczej.
Samorz d wykonuje swoje zadania w szczególno ci przez:
1) stwierdzanie prawa wykonywania zawodu piel gniarki i prawa wykonywania zawodu po nej oraz
prowadzenie rejestru piel gniarek i rejestru po nych,
2) negocjowanie warunków pracy i p ac,
3) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kszta cenia przed- i podyplomowego, a w szczególno ci
specjalizacji zawodowej piel gniarek i po nych,
4) przewodniczenie komisjom konkursowym na stanowiska piel gniarek naczelnych, prze onych
i piel gniarek oddzia owych oraz uczestnictwo w konkursach na inne kierownicze stanowiska
w s bie zdrowia,
5) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotycz cych ochrony zdrowia i wykonywania
zawodu piel gniarki i po nej,
6) orzekanie w zakresie odpowiedzialno ci zawodowej piel gniarek i po nych oraz sprawowanie

downictwa polubownego.

Og oszenie
Okr gowa Rada Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej informuje wszystkich

cz onków OIPiP, e dwa razy w tygodniu we wtorki i pi tki w godzinach 13.00 – 15.00
w biurze Izby ul Okopowa 3/218 mo na korzysta  z nieodp atnego dost pu do Internetu.

Pracownicy biura b  s  swoj  rad  i pomoc  podczas korzystania z Internetu.

Zapraszamy
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Piel gniarki i po ne zaproszone do udzia u
w profilaktyce…

Masowe badania przesiewowe (ang. screening) to przedsi wzi cia w skali regionalnej lub
ogólnokrajowej zmierzaj ce do wykrycia raka w stadium bezobjawowym. Badania przeprowadza si
w du ych grupach osób zdrowych, bez objawów sugeruj cych istnienie nowotworu.

ównym celem bada  przesiewowych jest zmniejszenie miertelno ci z powodu raka
i wyd enie ycia chorych przez wczesne wykrycie i wdro enie leczenia przeciwnowotworowego
w stadium przedklinicznym.

W dniu 25.02.2008 w Samodzielnym Publicznym
Zak adzie Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim na
zaproszenie Pana dr n. med. Dariusza Surdyki kierownika
Wojewódzkiego O rodka Koordynuj cego Populacyjny program
wczesnego wykrywania raka piersi, spotka y si  piel gniarki
i po ne lecznictwa zamkni tego i podstawowej opieki zdrowotnej
z terenu powiatu radzy skiego, aby ustali  wspóln  strategi , odno nie udzia u piel gniarek
i po nych w tym programie.

W spotkaniu uczestniczy a Pani Dyrektor ds. Piel gniarstwa SP ZOZ w Radzeniu Podlaskim
Gra yna Kondraszuk oraz Przewodnicz ca Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych w Bia ej
Podlaskiej Ewa Czeczelewska, która wyrazi a swoje zadowolenie z tego, e piel gniarki i po ne s
zapraszane do realizacji tak wa nego dla ca ego spo ecze stwa programu profilaktycznego. Bior c
pod uwag  ustawowy obowi zek piel gniarek i po nych w profilaktyce i promocji zdrowia,
z pewno ci  rol  swoj  wype ni  nale ycie.

W trakcie spotkania pan kierownik Wojewódzkiego O rodka Koordynuj cego bardzo
szczegó owo przedstawi  drog  dzia ania wojewódzkiego o rodka, po czym zaprosi  do dyskusji
piel gniarki i po ne na temat ich udzia u w programie.

Owoce tej wspó pracy b  oceniane i liczymy, e piel gniarki i po ne na dobre wpisz  si
w udzia  populacyjnego programu wczesnego wykrywania rak piersi.

Mamy zaszczyt zawiadomi , e decyzj  Komisji do Spraw Ocen, Monitoringu

i Reocen z dnia 23 stycznia 2008 roku Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Bia ej

Podlaskiej, a w szczególno ci Oddzia  Po niczo-Neonatologiczny zosta  odznaczony

tytu em WHO i UNICEF „Szpital Przyjazny dziecku” na okres 3 lat.

Oddzia  Po niczo-Neonatologiczny przygotowa  i spe ni  Dziesi  Kroków

do Udanego Karmienia Piersi .

W Oddziale dzia a Poradnia Laktacyjna i od 1996 roku bezp atna Szko a Rodzenia.

Ca y personel medyczny aktywnie promuje karmienie piersi . Systematycznie uczestniczy

w szkoleniach s cych promocji karmienia piersi  oraz pomocy karmi cej kobiecie.
Ilona Bilko
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DZIA   PRAWNY
STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE

PIELEGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO
Sporz dzanie leków cytostatycznych w my l Prawa Farmaceutycznego

z dnia 6 wrze nia 2001 roku Dziennik Ustaw Nr 126  poz. 1381 jest
us ug  farmaceutyczn  i powinna by  wykonana przez farmaceutów.

Zgodnie z obowi zujacymi przepisami przygotowywanie leków cytostatycznych odbywa
si  powinno w Pracowni Cytostatyków na podstawie recept wystawionych przez lekarza
(chemioterapeut ). W Pracowni Cytostatyków farmaceuta dokonuje weryfikacji recepty pod
wzgl dem formalnym oraz merytorycznym, a nast pnie przygotowuje etykiety oraz przepis
wykonawczy, na podstawie którego lek cytostatyczny zostaje sporz dzony. Ca y proces
przygotowywania leków cytostatycznych  jest odpowiednio dokumentowany. Etykiety umieszczone
na przygotowanym preparacie cytostatycznym zawieraj  dane: pacjenta , osoby sporz dzaj cej lek
oraz substancji i rozpuszczalników u ytych do produkcji, dat  produkcji oraz warunki
przechowywania. Przekazanie sporz dzonych preparatów cytostatycznych potwierdzone jest
czytelnym podpisem osoby wydajacej (farmaceuta) i przyjmuj cej (piel gniarka).

Preparaty cytostatyczne sporz dzane s  przez wykwalifikowany personel Apteki Szpitalnej
(farmaceuci). Natomiast piel gniarki maj   uprawnienia do podawania, zgodnie z Ustaw  z dnia
5 lipca 1996 roku z pó niejszymi zmianami o zawodach piel gniarki i po nej a nie sporz dzania
leków cytostycznych ( w tym leki z   grupy A).
Odpowiednio wykwalifikowany personel, bezpieczne warunki pracy, prawid owe prowadzenie
dokumentacji s  gwarancj  otrzymania przez pacjenta leku bezpiecznego i zgodnie z ordynacj
lekarza. Podstawowe zasady sporz dzania cytostatyków s  jednoznaczne i obowi zuj  w   krajach
Unii Europejskiej. Tylko bezwzgl dne ich przestrzeganie daje gwarancj  otrzymywania leków
nale ytej jako ci, bez nara enia zdrowia cz owieka i bezpiecze stwa rodowiska. Przygotowanie
roztworów leków parenteralnych zawieraj cych cytostatyki, winno odbywa  si  w warunkach
aseptycznych (leki ja owe) oraz  w warunkach gwarantuj cych bezpiecze stwo pracy personelu.

Uwa am, za s uszne i wskazane  organizowanie w szpitalach – Centralnych Pracowni Leków
Cytostatyków. Centralizacja sporz dzania cytostatyków niew tpliwie zapewni wysok   jako
produktu ko cowego (ja owo ), zmniejszy ryzyko nara enia pacjentów, personelu  i rodowiska na
toksyczne dzia anie preparatu, zminimalizuje ryzyko pope nianych b dów oraz zagwarantuje
oszcz dne  gospodarowanie bardzo drogimi lekami. Personel centralnej pracowni przygotowywania
leków cytostatycznych winien posiada  wiedz  z zakresu sporz dzania do ylnych postaci leków,
farmakologii, toksykologii, farmakokinetyki, w ciwo ci fizykochemicznych, interakcji leków oraz
zna  przepisy prawne obowi zuj ce podczas przygotowywania tego rodzaju leków. Nie bez
znaczenia jest te  kwestia odpowiedzialno ci za jako  przygotowywanych preparatów oraz
ekonomika gospodarki lekiem.

Nadmieniam, e znaczna cz  cytostatyków (np. Cladribinum, Dacarbazinum,
Methotrexatum, Paclitaxelum ) nale y do wykazu A (leków bardzo silnie dzia aj cych), których
sporz dzanie le y tylko w gestii farmaceutów. Bior c pod uwag  wszystkie wy ej wymienione
aspekty towarzysz ce stosowaniu leków przeciwnowotworowych, wydaje si  s uszne i celowe, by
przygotowywaniem ich zajmowali si  tylko farmaceuci.
Takie rozwi zanie przewidziane jest w obowi zuj cym prawie tj:
I. Rozporz dzenie   Ministra  Zdrowia   i  Opieki  Spo ecznej z dnia 19 czerwca 1996 r.
z pó niejszymi zmianami.
II. Ustawa - Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 wrze nia 2001 r. (Dz. U. Nr 126 poz.  1381)
wprowadzi a w rozdziale 7 Art. 8  6 p. 3 zapis :
W odniesieniu do aptek szpitalnych us ug  farmaceutyczn  jest równie : (... )3.)przygotowywanie
leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych.
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III Dyrektywa 91/356/EEC. Przyj ta w 1991 r. Dyrektywa 91/356/EEC ustala zasady i instrukcje
Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) dla produktów farmaceutycznych. Dobra Praktyka
Wytwarzania, jako cz  Systemu Zapewnienia Jako ci, gwarantuje, e produkty s  zawsze
produkowane i kontrolowane wg standardów jako ci, odpowiednio do ich   zamierzonego u ycia
i wed ug wymaga  zgodnych z dokumentacj .
Reasumuj c:
1. Niezaprzeczalnym jest fakt, e przygotowywanie leków cytostatycznych w dawkach
indywidualnych jest us ug  farmaceutyczn  (art. 86 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 6 wrze nia 2001 roku –
Prawo Farmaceutyczne) a nie us ug  piel gniarsk   (Ustawa o zawodzie piel gniarki i po nej).
2. Miejscem, w którym wiadczone s  us ugi farmaceutyczne przez osoby uprawnione jest
apteka,  a nie np. oddzia  szpitalny (art. 86 ust. 1 w/w ustawy). To apteka wiadczy us ugi w stosunku
do np. oddzia ów.
3. Przy wykonywaniu w aptece czynno ci fachowych (us ug farmaceutycznych) mog  by
zatrudnieni wy cznie farmaceuci i technicy farmaceutyczni (art. 90 w/w ustawy).
4. Leki cytostatyczne ze wzgl du na swoje w ciwo ci (karcynogenno , mutagenno ,
teratogenno  i inne) musz  by  przygotowywane przez farmaceutów w aptekach szpitalnych. Wiele
z nich nale y do wykazu A (leków bardzo silnie dzia aj cych) jak np.: Cyclophosphamidum,
Cytarabinum, Dactinomycinum, Dacarbazinum, Doxorubicinum, Fluorouracilum, Vinblastinum,
Vincristinum).
5. Roztwory cytostatyków musz  spe nia  wymogi stawiane lekom parenteralnym. Musz  by
przygotowywane zgodnie z zasadami GMP.
6. Jedynie farmaceuci posiadaj  merytoryczne przygotowanie do sporz dzania leków, w tym
parenteralnych. Poza znajomo ci  technik przygotowywania leków (w tym cytostatyków)
pozyskiwan  w trakcie studiów farmaceutycznych, posiadaj  te  wiedz  merytoryczn  obejmuj
znajomo  farmakologii, farmakokinetyki, w ciwo ci fizyczno-chemiczne cytostatyków.

Ka da z postaci leku (roztwór, liofilizat) wymaga innego sposobu przygotowywania. Nale y
pami ta  te , e uj te substancje pomocnicze nie mog  wywiera  w asnego dzia ania
farmakologicznego, wchodzi  w interakcje, ani te  wp ywa  niekorzystnie na trwa  i dost pno
biologiczn  leku.
Znajomo  zagadnie  takich jak st enie maksymalne, iloczyn rozpuszczalno ci, stabilno
po rozpuszczeniu, dobór rozpuszczalnika czy dobór opakowania (PVP, PCV, szk o) jest podstaw
prawid owej pracy z cytostatykami i posiadana jest przez farmaceutów, a nie przez piel gniarki.

Dopiero jednoczesne spe nienie wszystkich tych wymogów mo e zagwarantowa  oczekiwan
jako  produktu ko cowego – a to wszystko mo liwe jest dzi ki posiadaniu w aptekach pracowni
cytostatycznych. Tylko apteka daje gwarancje, e pacjent otrzyma lek bezpieczny i pe nowarto ciowy,
a lek zostanie przygotowany bez nara enia zdrowia cz owieka i bezpiecze stwa rodowiska. W wielu

rodkach, pocz wszy od 2001 roku powsta o i ca y czas powstaj  Centralne Pracownie Leków
Cytostatycznych, prowadzone przez farmaceutów (np. Szpital Uniwersytecki w Krakowie,
w Gda sku, Poznaniu, Bydgoszczy, Gdyni). W o rodkach tych studenci farmacji nabywaj  praktyki
z technologii sporz dzania leków cytostatycznych. W o rodkach tych zosta y wdro one procedury
(instrukcje) post powania przy przygotowywaniu preparatów cytostatycznych.

Polecam wydania:
 „Zasady przygotowywania leków cytostatycznych oraz organizacja pracowni” autorstwa Krystyny

Chmal-Jagie o, Teresy Czekaj, Jacka Pomadowskiego,
 „Nowa aktywno  farmaceutów. Przygotowywanie leków cytostatycznych w aptece szpitalnej”

autorstwa Hanny Jankowiak-Gracz,
 „Standardy jako ciowe w farmacji onkologicznej” autorstwa Krystyny Chmal-Jagie o, Hanny

Jankowiak-Gracz, Hanny Ku niar – zatwierdzone przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów
Onkologicznych ESOP (01.2003).
7. Centralne przygotowywanie cytostatyków, dzi ki wykorzystaniu mo liwie ka dego miligrama
substancji czynnej, odgrywa znaczn  rol  w aspekcie ekonomicznym i oszcz dno ciowym dla bud etu szpitala,
a to jest zgodnie z art. 86 ust. 3 pkt 9-10 w/w ustawy us ug  farmaceutyczn .
Uwa am, e zapis Rozporz dzenia Ministra Zdrowia, Ustawy Prawo Farmaceutyczne oraz przyj tej
Dyrektywy  nale y jak najszybciej wprowadzi  w ycie.
                                                                                                                                             Bydgoszcz,10.01.2008r.
                         Dr n. med. Anna Koper -  Konsultant krajowy w dziedzinie piel gniarstwa onkologicznego



BIULETYN  INFORMACYJNY  OIPiP

20

Warto wiedzie
Sprawa kursów organizowanych przez firm  eskk

W zwi zku z zamieszczeniem na stronie www.eskk.com.pl informacji, i  firma Europejska
Szko a Kszta cenia Korespondencyjnego (ESKK) z siedzib  w Poznaniu, organizuje kurs dla
piel gniarek rodowiskowych i opiekunek spo ecznych oraz przekazanymi do biura Naczelnej Rady
Piel gniarek i Po nych danymi, i  pracodawcy proponuj  ww. form  dokszta cenia, jako ta sz
i szybsz  zwracam si  z uprzejm  pro  o rozpowszechnienie w ród piel gniarek informacji,
e ESKK nie mo na uzna  za organizatora kszta cenia podyplomowego piel gniarek i po nych,

w rozumieniu przepisów reguluj cych t  kwesti , a tym samym uko czenie kursu w powy szej
placówce nie nadaje piel gniarkom uprawnie  wymaganych na stanowisku piel gniarki rodzinnej.

Z pisma Centrum Kszta cenia Podyplomowego Piel gniarek i Po nych wynika,
 Europejska Szko a Kszta cenia Korespondencyjnego nie ubiega a si  o nabycie uprawnie

do prowadzenia kszta cenia podyplomowego piel gniarek i po nych. Nale y podkre li  fakt,
 Naczelna Rada Piel gniarek i Po nych zwraca a si  do dyrektora placówki wskazuj c na

powy sze nieprawid owo ci i podj cie stosownych rozwi za .
W odpowiedzi dyrektor zobowi za  si  do prowadzenia powy szej dzia alno ci zgodnie

z obowi zuj cymi w tym zakresie przepisami, jednak e tego nie uczyni!
Prezes NRPiP w Warszawie
El bieta Buczkowska

Jest nam niezmiernie mi o poinformowa , e w lutym 2008 roku na kierunku piel gniarstwo
w Pa stwowej Wy szej Szkole Zawodowej im. Jana Paw a II w Bia ej Podlaskiej

obronili prac  licencjack
Anna Olisiejuk

Katarzyna Bronisz-D browska
Marzena Szymanek

Dorota Jakimiak
Teresa Michalczuk

Andrzej Duda
Waldemar Chadaj

yczymy sukcesów na dalszej drodze do zdobycia tytu u magistra piel gniarstwa, gdy
piel gniarstwo jest dyscyplin  naukow , która wymaga ci ego d enia

do zdobywania wiedzy.
Gor co gratulujemy i yczymy satysfakcji w yciu osobistym oraz wielu sukcesów

w yciu zawodowym.

Kole anki i Koledzy

http://www.eskk.com.pl
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Informacje PTP

Z ycia Ko a Polskiego Towarzystwa Piel gniarskiego
dzia aj cego przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

w Bia ej Podlaskiej

Szanowne kole anki pragn  przekaza  informacj  z zarz du G ównego PTP dotycz ce
IX Kongresu Piel gniarek Polskich w 2008 roku

nt. „Cz owiek podmiotem opieki piel gniarskiej”
W imieniu Polskiego Towarzystwa Piel gniarskiego zapraszam na kolejny ju IX

Kongres Piel gniarek Polskich. Podczas Kongresu przewidujemy fina  Konkursu
„Piel gniarka Roku 2007” oraz merytoryczny wysoki poziom wyst pie . Kongres b dzie
go ci  II Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Dyrektorów ds. Piel gniarstwa, naczelnych
Piel gniarek Prze onych Piel gniarek stowarzyszenia zrzeszaj cego menad erów
piel gniarstwa.

Kongres odb dzie si  w dniach 9-11 maja 2008 roku,  w Solinie
w Wojskowym Zespole Wypoczynkowym „JAWOR”

Zg oszenia i wp aty:
POLSKIE TOWARZYSTWO PIEL GNIARSKIE ZARZ D G ÓWNY
ul. Reymonta 8/12 01 – 842 Warszawa tel. /fax + 48 022 663 63 45,  email zgptpiel@free.ngo.pl ;
KOSZTY UCZESTNICTWA W KONFERENCJI: op ata konferencyjna, ca odobowe wy ywienie,
uroczysta kolacja 9 05.2008r, niespodzianka
10.05.2008r.:
- Dla cz onków PTP przy wp acie do 15 marca 2007r. wynosi 350 z  (op ata jednodniowa 130,00z )
- Dla pozosta ych uczestników 550 z  (op ata jednodniowa 150z )
- Po 15 marca 2008 op ata wzrasta o 100z
- Studenci 250z  (op ata jednodniowa 70z  - op ata nie uwzgl dnia uroczystej kolacji)

Komunikat i Karta zg oszenia dost pna jest na stronie internetowej www.ptp.na1.pl

Materia y z Konferencji zostan  opublikowane w najwy ej punktowanym pi mie
piel gniarskim w Polsce „Problemach Piel gniarstwa”, które w 2007 roku otrzyma y 4,60 IC.

Serdecznie zapraszam
Przewodnicz ca PTP

Dorota Kilia ska

Przewodnicz ca Zarz du G ównego PTP mgr Dorota Kilia ska zwraca si  z pro
o wsparcie Towarzystwa odprowadzaj c 1% od podatku dochodowego za rok 2007.

Mo esz odda  go Towarzystwu, to bardzo proste. Wystarczy wype ni  standardowy formularz
rocznego zeznania podatkowego (PIT), którego u ywasz ka dego roku, a w nim rubryk  "Wniosek
o przekazanie 1% podatku nale nego na rzecz Organizacji Po ytku Publicznego". S  to trzy pola,
w które wpisujesz:
pe  nazw : Polskie Towarzystwo Piel gniarskie
nasz numer wpisu do KRS: 0000065 610 lub na numer konta:
PKO BP S.A.XV O/Warszawa, Nr 11 1020 1156 0000 7202 0050 1601
obliczon  równowarto  1% podatku nale nego

Do apelu do cza si  równie  Zarz d Ko a PTP w Bia ej Podlaskiej
mgr Teresa Samoszuk

mailto:zgptpiel@free.ngo.pl
http://www.ptp.na1.pl
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OFERTA
Szanowni Pa stwo,

Uprzejmie informuj , i  istnieje mo liwo  zakupu plakatu z okazji obchodów MDP 2008.
Cena 1 szt. o  rozmiarze A2 wraz z kosztami przesy ki = 22,50z .
Zamówienia nale y sk ada  do dnia 31 marca 2008r. W zamówieniu nale y poda  ilo  sztuk, adres wysy ki
oraz potwierdzenie dokonania wp aty na konto PTP nr 11 1020 1156 0000 7202 0050 1601 PKO BP S.A XV
O/Warszawa z zaznaczeniem Mi dzynarodowy Dzie  Piel gniarek 2008.
Zamówienia b  realizowane pod koniec kwietnia na pocz tku maja 2008r..
Zamówienia mo na sk ada  drog  pocztow , internetow  oraz faxem - na adres biura PTP.
Jednocze nie informuj , i  posiadamy w sprzeda y p yty CD z t umaczeniami MDP 1998; 2001 - 2005 w cenie
32, 50gr wraz z kosztami przesy ki. na p ycie znajduj  si  nast puj ce publikacje:

1. Mi dzynarodowy Dzie  Piel gniarek 1998 „Partnerstwo dla zdrowia rodowisk lokalnych"
2. Mi dzynarodowy Dzie  Piel gniarek 2001 „Piel gniarki zawsze gotowe pomóc: razem przeciwko

przemocy"
3. Mi dzynarodowy Dzie  Piel gniarek 2002 „Piel gniarki zawsze gotowe pomóc:opieka rodzinna"
4. Mi dzynarodowy Dzie  Piel gniarek 2003 „Piel gniarki: walcz c ze stygmatem AIDS"
5. Mi dzynarodowy Dzie  Piel gniarek 2004 „Piel gniarki w walce ze skutkami ubóstwa"
6. Mi dzynarodowy Dzie  Piel gniarek 2005 „Piel gniarki w trosce o bezpiecze stwo pacjentów:

Przeciw lekom fa szowanym i nietrzymaj cym standardów"
Dodatkowo na p ycie znajduj  si :

1. Badania naukowe w piel gniarstwie ICN-pl
2. D.Kila ska, Bezpieczny personel – bezpieczny pacjent 2006 - prezentacja pp
3. D.Kila ska, wybrane aspekty rodowiska pracy piel gniarek - prezentacja pp
4. Przewodnik etyczny w piel gniarskich badaniach naukowych. ICN. T umaczenie PTP
5. KODEKS ETYKI ICN 2007 pl
6. Lista medalistek Medalu Florencji  do 2007 r.
7. Mi dzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Piel gniarskiej (ICNP) 1 cz  1.0
8. Folder PTP wydany z okazji Jubileuszu 50 lecia PTP
9. Tematy MDP 1998-2007
10. Tuning Nursing Brochure - projekt sprawozdania z programu Europejska Federacja

Stowarzysze  Piel gniarek
11.

Wro ska I. TUNING dla piel gniarstwa - sprawozdanie z programu - prezentacja pp
2. Zarz dzanie zdrowiem i bezpiecze stwem w miejscu pracy Program dla piel gniarek ICN. PTP 2006
3. Mi dzynarodowy Dzie  Piel gniarek 2006 „W ciwa obsada piel gniarska ratuje ycie pacjentów"

PTP, NRPiP 2007.
 Osoby zainteresowane proszone s  o dokonywanie wp at na ww konto z adnotacj  p yta CD MDP.
Zapytania prosz  przesy  na adres zgptpiel@gmail.com

z powa aniem
Dorota Kila ska
Przewodnicz ca

Polskie Towarzystwo Piel gniarskie Zarz d G ówny
Cz onek Rady Narodowych Reprezentantów ICN i EFN

Serdeczne yczenia pogodnych, weso ych,
pe nych nadziei i wiary wi t Wielkiej Nocy,

sp dzonych w ród srebrnych bazi i kochaj cej rodziny, przy wspólnym stole.
Smacznego wi conego jajka oraz mokrego poniedzia ku...

Niech Zmartwychwstanie Pa skie,
które niesie odrodzenie duchowe, nape ni wszystkich spokojem i wiar ,

da si  w pokonywaniu trudno ci i pozwoli z ufno ci  patrze  w przysz ...

 Wszystkim Cz onkiniom Ko a PTP oraz wszystkim Cz onkom Samorz du Piel gniarek
i Po nych w Bia ej Podlaskiej i ich rodzinom Weso ych wi t

yczy Przewodnicz ca Zarz du Ko a PTP
                                                   mgr Teresa Samoszuk

mailto:zgptpiel@gmail.com
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Oddzia  Polskiego Towarzystwa Piel gniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki na Lubelszczy nie.

Mi o jest mi poinformowa , i  po blisko dwóch latach z inicjatywy grupy piel gniarek
anestezjologicznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bia ej Podlaskiej Zarz d

ówny PTPAiIO powo  na  Lubelszczy nie Oddzia  Stowarzyszenia. We wrze niu 2007 r
na pierwszym zebraniu zdeklarowanych cz onków towarzystwa  na I kadencj  (2007-20011)
wybrano Przewodnicz , Zarz d Oddzia u i Komisj  Rewizyjn . Przewodnicz  zosta a
Kol. Bo en  Kopacz.  Bo ena Kopacz pracuje w Klinice Anestezjologii PSK 4 w Lublinie,
legitymuje si  wy szym wykszta ceniem piel gniarskim z tytu em magistra i specjalizacj
z dziedziny piel gniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, obecnie
pe ni funkcj  z-cy Oddzia owej.
Pozosta y sk ad Zarz du Oddzia u stanowi :

1. Bogumi a Wawer -wiceprzewodnicz ca -Lublin
2. Ewa Piska a  -wiceprzewodnicz ca -Che m
3. Joanna G owacka -sekretarz -Bia a Podlaska
4. Halina Bielecka -skarbnik -Lublin
5. Anna Blaszka -cz onek -Zamo
Obowi zki Komisji Rewizyjnej Oddzia u b  sprawowali:

- Jolanta Lech -przewodnicz ca-Lublin i cz onkowie
- El bieta Rodzoch i Zbigniew Kami ski z Pu aw.

Obecnie przynale no  do towarzystwa zdeklarowa o  ponad 80 piel gniarek
i piel gniarzy z terenu województwa lubelskiego, g ównie pracuj cych w oddzia ach
anestezjologii i intensywnej terapii.

Polskie Towarzystwo Piel gniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki jest
organizacj  naukow , tote   g ównym celem towarzystwa jest prowadzenie i wspieranie
dzia alno ci naukowej, wspó dzia anie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, szerzenie
wiadomo ci z zakresu piel gniarstwa anestezjologicznego. Zach camy jeszcze nie
zdecydowanych do z enia deklaracji. Jeste my do  liczn  ale te  specyficzn  w swojej
specjalno ci grup  piel gniarek, poprzez cz onkostwo b dzie okazja do konsolidacji,
nawi zania kontaktów,  wymiany do wiadcze  i zaprezentowania  nowych rozwi za , Mamy
silne wsparcie Pani mgr Danuty Cybulak- wojewódzkiej konsultant d.s. piel gniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej, która ju  pomaga nam w organizacji
szkole  i u ycza lokum na zebrania zarz du.
Po uporaniu si  ze wszystkim formalno ciami zwi zanymi z rejestracj  podamy szczegó owe
dane oddzia u (nr konta, formalny adres itd.).

Cz onkostwo  stowarzyszenia  to  m.in.   czynne  prawo  wyborcze,  prawo  wyra ania
opinii i zg aszania wniosków jak równie  prawo do szybkiej informacji w temacie szkole ,
konferencji, sympozjów oraz obowi zek op acania sk adki -30 z  rocznie z czego 50%
pozostaje do dyspozycji  oddzia u.

Statut PTPAiIO , wzór deklaracji i inne informacje (chocia  nie do ko ca aktualne)jest
dost pny na www.ptpa.amp.edu.pl/.

Joanna G owacka
sekretarz PTPAiIO
Oddzia u Lubelskiego

http://www.ptpa.amp.edu.pl/.
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Nadchodz  zmiany w ochronie zdrowia
Kolejna reforma systemu ochrony zdrowia?

Od lat s ba zdrowia jest zaniedbana. Kolejne ekipy rz dz cych nie potrafi
rozwi za  problemu , pracownicy wyra aj  swoje niezadowolenie w zak adach , na ulicach,
w s dach. Od 100 dni mamy nowy rz d, który w kampanii wyborczej i w expose deklarowa
popraw . Projekty ustaw: zdrowotnych: o zak adach opieki zdrowotnej, o ochronie
indywidualnych i zbiorowych praw pacjenta oraz o Rzeczniku Praw Pacjenta, o dodatkowych
ubezpieczeniach zdrowotnych nie wnosz  nowych rozwi za , powraca pomys  spó ek
a dotychczas obowi zuj ce szczególne  prawa pracowników ochrony zdrowia zawarte
w ustawie o zoz-ach umieszcza si  w okrojonej wersji w oddzielnym dokumencie. Jaki b dzie
ostateczny kszta t nowych przepisów dowiemy si  pewnie niepr dko. Z uwag  obserwujmy
post p prac w parlamencie i na „Bia ym Szczycie”.

Na internetowych stronach ministerstwa, zwi zków zawodowych i samorz du
zamieszczane s   bie ce informacje.

 Dla przypomnienia Co to s  spó ki?
Spó ki kapita owe – jedyne, które maja zastosowanie w procesie przetwarzania szpitali
zgodnie z projektem ministerialnym.

Spó ka z ograniczon  odpowiedzialno ci  jest spó  handlow  o kapita owym
charakterze,  maj  osobowo  prawn ,  dzia aj  w  oparciu  o  kapita  podzielony  na  udzia y,
ponosz ca odpowiedzialno  ca ym swoim maj tkiem za swoje zobowi zania spó ki. W spó ce tej
mog  wyst pi  elementy wp ywu wspólników na dzia anie spó ki. Inaczej ni  mog aby sugerowa  jej
nazwa, spó ka ponosi odpowiedzialno  ca ym swoim maj tkiem . Wspólnicy z kolei nie opowiadaj  za
obowi zki spó ki. W rzeczywisto ci wi c nazwa spó ki nie odzwierciedla czyjejkolwiek ograniczonej
odpowiedzialno ci. Wspólnicy nie odpowiadaj  za zobowi zania spó ki, ale ponosz  ryzyko
wniesionymi  wk adami  do  spó ki.  Spó ka  taka  mo e  by  utworzona  przez  jedn  lub  wi cej  osób.
Oznacza to dopuszczalno  konstrukcji spó ki jednoosobowej tworzonej od razu bez udzia u
jakichkolwiek innych osób. Spó ka jednoosobowa z o.o. mo e by  wspólnikiem innej jednoosobowej
spó ki  z  o.o.  ale  nie  mo e  jej  utworzy .  To  zb dne  rozwi zanie  prowadzi  do  tego,  e  podobnie  jak
w spó ce akcyjnej, dochodzi  b dzie do tworzenia spó ki z udzia em figuranta albo te  b dzie tworzy a
spó  jednoosobow  jako odr bna osoba prawna i wspólnik jako osoba fizyczna po to, aby obej
przepis  art.  151  §  2  k.s.h.  Spó ka  z  o.o.  mo e  by  utworzona  w  ka dym  celu  dozwolonym  przez
prawo. cele te mog  by : zarobkowe, gospodarcze nie maj ce charakteru zarobkowego
i niegospodarcze. Mo na wi c utworzy  spó  z o.o. w celach naukowych, charytatywnych,
spo ecznych.  Spó ka  z  o.o.  mino  e  cel  postawiony  jest  do  decyzji  wspólników,  zawsze  jest
przedsi biorc  w porozumieniu przepisów ustawy o KSS. Wpisywana jest ona do rejestru
przedsi biorców  bez  wzgl du  na  to,  czy  prowadzi  dzia alno  gospodarcz  czy  te  nie.  Aby  jednak
spó ka  z  o.o.  mog a  powsta ,  konieczne  jest  spe nienie  kilku  warunków  :  zawarcie  umowy  spó ki
(z enie jednostronnego o wiadczenia woli), zobowi zanie w umowie spó ki do d enia
do wspólnego cele, co najmniej przez wniesienie wk adów, a dodatkowo- je eli umowa tak stanowi –
w inny sposób. Charakterystyczne jest, e spo ród wszystkich form spó ek handlowych tylko w spó ce
z o.o. wszystkie wk ady na pokrycie kapita u zak adowego musz  by  wniesione do momentu z enia
wniosku  o  wpis  do  rejestru.  za  z enie  fa szywego  o wiadczenia  cz onkowie  zarz du  ponosz
odpowiedzialno  na podstawie art.  291 k.s.h.  Wspólnicy  s  zobowi zani  tylko do takich wiadcze ,
które s  okre lane w umowie spó ki. Chodzi o wszelkie wiadczenia pieni ne i niepieni ne.
Wspólnicy  nie  s  zobowi zani  do  wiadcze  okre lonych  w  uchwa ach  wspólników  (chyba  e  s  to
uchwa y,  które zmieniaj  umow  w tym zakresie),  umowach mi dzy wspólnikami,  umowach mi dzy
spó  a wspólnikami. Spó ka z o.o. mo e by  utworzona w ka dym celu prawnie dopuszczalnym.
z szeregu ustaw wynika zakaz stosowania innych form. Artyku  611 k.s.h. wymienia najwa niejsze
formy prawne niedost pne do prowadzenia w formie spó ki z o.o.
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Spó ka akcyjna jest spó  kapita ow . Tradycyjnie zwraca o si  uwag , e jest
to najbardziej rozwini ta forma spó ek kapita owych, w której nie wyst puj  akcenty osobowe.
Obecne zmiany wprowadzaj  jednak pewne rozwi zania, które pozwalaj  na twierdzenie
wyst powania w spó ce akcyjnej elementów osobowych. Spó  mo e obecnie zawi za  równie  jedna
osoba.  Podstaw  dzia ania  spó ki  akcyjnej  jest  statut.  Pe ni  on  podwójn  rol .  Z  jednej  strony  jego
podpisanie  jest  warunkiem  utworzenia  spó ki,  a  z  drugiej  za ,  jako  zbiór  norm,  jest  podstaw  jej
funkcjonowania.  Jest  te  wielostronn  czynno ci  prawn  za ycieli.  Statut  jako akt  woli  za ycieli
nale y  odró ni  od  umowy  za ycielskiej  obejmuj cej  zarówno  statut,  jak  i  o wiadczenie  woli
okre lone w art. 313 k.s.h. (zgoda na zawi zywanie spó ki akcyjnej, brzmienie statutu i obj cie akcji)
Zgodnie  z  art.  38  k.c.  jest  on  jednym-  obok  ustawy  –  z  wyznaczników  zdolno ci  prawnej  spó ki
akcyjnej.  Tre  statutu  okre la  art.  304  k.s.h.,  natomiast  form  art.  301  §  2  k.s.h.  Niezachowanie
formy aktu notarialnego powoduje bezwzgl dn  niewa no  dokonanej czynno ci prawnej. Statut
spó ki akcyjnej podpisuj  wszyscy za yciele. Najistotniejszymi uczestnikami spó ki s  akcjonariusze.
Wnosz  oni do spó ki wk ady i nie ponosz  w ogóle odpowiedzialno ci z maj tku osobistego za
zobowi zania spó ki, b c inwestorem pasywnym. Ich ryzyko ogranicza si  do maj tku wniesionego
do spó ki tytu em wk adów. Maj tek spó ki b dzie potencjalnym miejscem zabezpieczenia wierzycieli.
Zobowi zania akcjonariuszy mog  wynika  jedynie z przepisów prawa i statutu. Nie powstaj  one, gdy
powstaj  one,  gdy  wynika  to  tylko  z  uchwa  wspólników  i  ustale  mi dzy  akcjonariuszami.  Umowy
mi dzy akcjonariuszami nie mog  zmienia  ustalonych w statucie obowi zków akcjonariuszy.

Materia  szkoleniowy Krynica Zdrój 7-10.02.2008r.
o tematyce :”Przekszta canie szpitali w spó ki handlowe”

uczestniczka Joanna G owacka

Notatka z posiedzenia w dniu 25 lutego 2008 roku
Komitetu Steruj cego „Bia ego Szczytu”

W dniu 25 lutego 2008 roku odby o si  posiedzenie Komitetu Steruj cego
„Bia ego Szczytu”, w posiedzeniu uczestniczy a El bieta Buczkowska – Prezes Naczelnej Rady
Piel gniarek i Po nych.

Spotkaniu przewodniczy  Prof. Marek Safjan, który na wst pie okre li  regu y dalszych
spotka  Komitetu Steruj cego oraz przedstawi  katalog problemów zg aszanych przez poszczególne
zespo y robocze „Bia ego Szczytu” tj.
- Zespó  ds. zmian organizacyjnych w obszarze zak adów opieki zdrowotnej,
- Zespó  ds. praw pacjenta,
- Zespó  ds. finansowania systemu ochrony zdrowia oraz ubezpiecze  dobrowolnych,
- Zespó  ds. wynagrodze  i innych spraw pracowniczych.

Prof.. Marek Safjan poinformowa  uczestników spotkania, e sam nie jest i nie b dzie
zwolennikiem dzia  pozornych. Aktualnie prace legislacyjne nad poselskimi projektami ustaw
(które s  w Sejmie RP) zostaj  wstrzymane. Nie jest zadaniem Komitetu Steruj cego „Bia ego
Szczytu” zast powanie ustawodawcy ani legislatorów, lecz dokonanie oceny strategii i kierunków
zmian w celu jurydyzacji tych przemian.

W porz dku obrad Komitetu Steruj cego zosta  zawarty punkt dotycz cy przekazania przez
Przewodnicz cych 4 Zespo ów roboczych informacji z dotychczasowych praca zespo ów roboczych.

Kolejne posiedzenie Komitetu Steruj cego zaplanowano w dniu 5 marca 2008 roku.

                Prezes
 (-) El bieta Buczkowska
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Wnioski z dnia 13.02.2008r.
Zespo u do spraw pracowniczych i p acowych „Bia ego Szczytu”

Uczestnicy Zespo u ds. pracowniczych i p acowych „Bia ego Szczytu” reprezentuj cy rodowiska
pracowników, pracodawców, korporacji zawodowych i pacjentów, przyjmuj  nast puj ce wnioski:

1. Konieczny jest zdecydowany i szybki wzrost wynagrodze  wszystkich grup pracowniczych
sektora ochrony zdrowia.

2. Nale y pilnie opracowa  akt prawny, który pozwoli zapewni  zgodny ze zg oszonymi
oczekiwaniami poziom wynagrodze  pracowników zak adów opieki zdrowotnej,
z okre leniem skutków finansowych i wskazaniem róde  finansowania

3. Docelowy poziom minimalnych wynagrodze  zasadniczych poszczególnych grup
pracowniczych winien odpowiada  krotno ci przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia
w sektorze przedsi biorstw bez wyp at nagród z zysku w trzecim kwartale poprzedniego roku
wg GUS, zwanego dalej kwot  bazow .

4. Nale y podj  dzia ania maj ce na celu pilne opracowanie i wdro enie zasad warto ciowania
stanowisk pracy w zak adach opieki zdrowotnej – np.:  z wykorzystaniem zmodyfikowanej
do potrzeb zak adów opieki zdrowotnej metody UMEWAP 2000.

5. Nale y pilnie znowelizowa  przepisy dotycz ce czasu pracy, a w szczególno ci dy urów
medycznych.

6. Konieczne jest uregulowanie ustawowe innych ni  lekarze, piel gniarki i po ne, diagno ci
laboratoryjni i farmaceuci zawodów medycznych.

7. Konieczne jest pilne uregulowanie ustawowe kwestii zasad i kosztów kszta cenia
podyplomowego (np. urlopy szkoleniowe, zwrot kosztów kszta cenia), jak i innych
pozap acowych oczekiwa  pracowników.

8. Nale y oszacowa  potrzeby kadrowe systemu opieki zdrowotnej dla okresu minimum 20 lat
i opracowa  d ugofalowy plan zapewniaj cy odpowiednie zatrudnienie w przysz ci.

9. Nale y opracowa  i wdro  standardy zatrudnienia w zak adach opieki zdrowotnej dla
poszczególnych grup zawodowych.

10. Opracowuj c odpowiednie rozwi zania legislacyjne nale y bezwzgl dnie zapewni
finansowanie skutków nowych regulacji i dop ywów rodków finansowych do systemu
ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzgl dnieniem zak adów opieki zdrowotnej, w tym
równie  finansowanych ze rodków bud etowych (w celu unikni cia „lex 203” )

11. Nadwy ki rodków finansowanych Narodowego Funduszu Zdrowia nale y pilnie przeznaczy
w ca ci na wzrost warto ci punktu rozliczeniowego, bez zmniejszenia ilo ci wiadcze .

Szczegó owe stanowiska uczestników Bia ego Szczytu dotycz ce oczekiwa  p acowych
i pozap acowych strony spo ecznej przekazane zosta y do Ministerstwa Zdrowia i stanowi  integraln
cz  wniosków Zespo u. cz onkowie Zespo u oczekuj , e strona rz dowa odniesie si  w formie
pisemnej  do przedstawionych wniosków, pod katem ich realizacji.

Zaufa em drodze

Zaufa em drodze
skiej

takiej na eb na szyj
z dziurami po kolana

takiej nie w por  jak e listopadzie spó nione buraki
i wyszed em na  sta a wi ta Agnieszka

-nareszcie- powiedzia a
-martwia m si  juz
e poszed es inaczej

po asfalcie
autostrad  do nieba – z nagrod  do ministra

i e Ci  diabli wzieli
ks. Jan Twardowski (1981r.)
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        R E F E R A T Y
SYMPOZJUM   NAUKOWE  „ZDROWIE

NASTOLATEK”
W dniu 4 marca 2008r. w Warszawie w Hotelu Marriott odby o si  Sympozjum Naukowe dla

po nych i piel gniarek szkolnych pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz
Naczelnej Izby Piel gniarek i Po nych. Na sympozjum zaproszone by y przedstawicielki
ze wszystkich Okr gowych Izb Piel gniarek i Po nych.
Nasz  Izb  reprezentowa y Panie :
- El bieta Celmer  vel Doma ska
- Halina Bujak
- Barbara Kargul
- Jolanta Ladko
- Teresa Skowron

Tematem sympozjum by o przygotowanie do wdro enia Ogólnopolskiego  Programu
Edukacyjnego „Zdrowie Nastolatek”.

Zgromadzonych  przywita a w imieniu Naczelnej Rady Piel gniarek i Po nych Wiceprezes
Maria Kaleta   odczytuj c list nieobecnej na spotkaniu Prezes El biety Buczkowskiej.
Konferencja odby a si   w dwóch sesjach.
W pierwszej sesji  uczestnicy wys uchali wyk adów :

- Prezesa Polskiego Towarzystwa ginekologicznego – prof. dr hab. n. med. Jana Kotarskiego  -
„Szczepionka profilaktyczna i terapeutyczna przeciwko HPV”

W tym miejscu s uchacze mieli okazj  bli ej pozna  tematy :
 Czym jest wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)?
 Jaka jest cz sto  zaka enia narz dów moczowo-p ciowych wirusem

HPV i kto jest nara ony na takie zaka enie?
 Jakie mog  by  skutki zaka enia wirusem HPV?
 O skuteczno ci szczepienia przeciwko HPV

       - oraz wyk adu prof. UZ. dr hab. med. Tomasza Niemca na temat  „Chorób przenoszonych
drog  p ciow ”

- Pani mgr Wis awa Ostr ga mówi a o „Wspó dzia aniu piel gniarek szkolnych  z pracownikami
szko y oraz instytucjami pozaszkolnymi  i rodowiskiem lokalnym w tworzeniu rodowiska
szkolnego sprzyjaj cego zdrowiu uczniów”.

Przygotowany przez organizatorów spotkania lunch by  okazj  do rozmów i wymiany
do wiadcze  zawodowych zgromadzonych piel gniarek i po nych. Kole anki ywo dyskutowa y
w ma ych grupkach. Mo na te  by o nawi za  kontakt oraz skorzysta   z materia ów  promocyjnych
firm MSD oraz LACTACYD femina.
     - Kolejny cykl wyk adów rozpocz a prof. dr  hab. n. med. Violetta Skrzypulec  bardzo

interesuj co  opowiadaj c  o  „Najwa niejszych problemach nastolatek”
     - Dr Agnieszka Drosdzol  przekaza a informacje o „Roli kwasu mlekowego w higienie intymnej

kobiet” oraz o stosowaniu tamponów przez nastolatki
- Na zako czenie konferencji dr n. med. Alina Krychowska poruszy a temat „Problemów

dojrzewania i problemów ginekologicznych nastolatek”

Tematy wyk adów bardzo interesowa y zgromadzonych o czym mog wiadczy  licznie
zadawane pytania. Zdrowie nastolatek jak równie  problemy okresu dojrzewania s  poruszane niemal
na ka dym spotkaniu piel gniarek szkolnych z uczniami, rodzicami i pracownikami placówek
nauczania i wychowania. Natomiast konkretne problemy ginekologiczne na pewno zainteresowa y
kole anki po ne.

Ponadto prelegenci przekazali wiedz   w sposób bardzo jasny, ciekawy  i przyst pny
uchaczom.  Konferencja przebiega a sprawnie, zgodnie z wcze niej przedstawionym uczestnikom

programem. By a te  dobr   okazj  do spotkania si  i wymiany do wiadcze  kole anek piel gniarek
i po nych z ró nych stron  Polski.

Jolanta Ladko
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  bezpieczny  w  dobie  HIV/AIDS
Czynniki wp ywaj ce na kierunki i tempo rozprzestrzeniania si  epidemii HIV/AIDS na wiecie:

 Wieloaspektowo
 Kontekst kulturowy
 Status spo eczny kobiet
 Ubóstwo
 Wysoki koszt opieki nad osobami zaka onymi – wysokie ceny leków ARV
 Brak dost pu do sprawdzonych metod profilaktyki i edukacji
 brak dostrzegania problemu przez decydentów
 upolitycznienie problemu HIV/AIDS
 zjawisko narkomanii
 specyfika wirusa
 stygmatyzacja i dyskryminacja osób zaka onych i ich bliskich
 brak poszanowania praw cz owieka i godno ci ludzkiej

Czynniki wp ywaj ce na kierunek i tempo rozprzestrzeniania si  epidemii w Europie Wschodniej:
 geograficzne s siedztwo mi dzynarodowych szlaków handlu narkotykami
 ograniczony dost p do rodków prewencyjnych i do us ug medycznych dla IDV
 polityka w zakresie karalno ci i przest pczo ci w kontek cie ryzykownych zachowa

Co 15 sekund m oda osoba pomi dzy 15 a 24 rokiem ycia zaka a si  HIV.
Co minut  z powodu AIDS umiera dziecko poni ej 15 roku ycia.
Drogi zaka enia:

 w nast pstwie kontaktów seksualnych
 krwiopochodna (transfuzja, iniekcja)
 werdykalna – z zaka onej matki na jej dziecko ( w czasie ci y, porodu, karmienia piersi )
 transplantacje i sztuczne zap odnienie

Zapobieganie i zmniejszanie ryzyka zaka enia:
 wstrzemi liwo , wzajemna wierno , wybór partnera seksualnego
 bezpieczny seks (safer sex)
 sprz t do iniekcji (program Harm Reduction)
 dobrowolne testowanie po czone z poradnictwem

Terapia:
 Leki antyretrowirusowe (ARV)
 Psychoterapia
 Grupy wsparcia

KREW i ka dy materia  biologiczny zawieraj cy krew jest najbardziej potencjalnie niebezpiecznym
ród em zaka enia wirusem HIV.

Innym infekcyjnym materia em zawieraj cym HIV mo e by : nasienie , preejakulat, wydzielina
pochwowa, mleko kobiece, ma  stawowa, p yn mózgowo-rdzeniowy, plyn osierdziowy, p yn
otrzewnowy, p yn op ucnowy, p yn owodniowy; komórki, hodowle tkankowe lub po ywki.
Mocz, ka , lina, plwocina, wymiociny, wydzielina z nosa, pot, zy – NIE S  ZAKA NE! (je li nie
zawieraj  krwi).
Do zaka enia HIV w czasie ekspozycji zawodowej mo e doj :
1/ poprzez naruszenie ci ci skóry, przy zak uciu, zadrapaniu, skaleczeniu, zachlapaniu b on
luzowych

2/ po d ugotrwa ym kontakcie skóry z du  ilo ci  materia u zaka nego.
Prawdopodobie stwo zaka enia po ekspozycji zwi zanej z uszkodzeniem skóry wynosi – HIV –
0,35%
KA DA KREW JEST POTENCJALNIE ZAKA NA!
PRACUJ ZAWSZE W R KAWICZKACH!
Post powanie po ekspozycji:

 Przemy  du  ilo ci  wody z myd em skór  (miejsce zak ucia) nie u ywa rodków
dezynfekcyjnych na bazie alkoholu!

 Oczy przep uka  kilkakrotnie wod  lub roztworem soli fizjologicznej
luzówki jamy ustnej i nosa wyp uka  wod

 Krew rozpry ni  na skór  przemy  wod
 Nie wyciska  rany! Nie tamowa  krwawienia!
 Pobra  krew od osoby eksponowanej i oznaczy  przeciwcia a anty-HIV
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 pobra  krew od osoby b cej potencjalnym ród em zaka enia i za jej zgod  oznaczy
przeciwcia a anty – HIV.

 Zastosowa  u osoby eksponowanej profilaktyk  przeciw zaka eniu HIV
 zg osi  przypadek ekspozycji zawodowej w miejscu pracy.

W przypadku potwierdzonego zaka enia HIV lub braku mo liwo ci wykluczenia zaka enia osoba
eksponowana powinna:         - przyj  w ci gu 1-2 godzin od ekspozycji jeden z leków ARV
                                      COMBIVIR – 1 tabl.  lub   TRUVAD  – 1 tabl.
Dost p do leków winien zabezpieczony, przez pracodawc . Profilaktyk  nale y wdro  najpó niej do
72 godz. Po ekspozycji i kontynuowa  przez 28 dni lub do momentu definitywnego rozstrzygni cia
celowo ci jej przyjmowania.
Do czasu wykluczenia zaka enia HIV osoba, która uleg a ekspozycji powinna:

 zachowa  wstrzemi liwo  seksualn  lub przestrzega  zasad bezpiecznego seksu
(prezerwatywy)

 nie zachodzi  w ci , nie karmi  piersi
 nie oddawa  krwi, plazmy, nasienia, tkanek!!!

Gra yna Trochymiuk

Materia  po specjalistycznym szkoleniu dla pracowników s by zdrowia HIV/AIDS  narkomanii w terminie
24-27wrze nia 2007r. organizowane przez Polsk  Fundacj  Pomocy Humanitarnej Res Humanae i Krajowe
Centrum ds. AIDS.
W szkoleniu bra y udzia  Alina Huczek, Gra yna Trochymiuk, El bieta Romaniuk, Danuta Wieczorek

Epilepsja
Pierwsza pomoc, post powanie i zalecenia dla chorych

PADACZKA (EPILEPSJA) jest chorob  centralnego systemu nerwowego, charakteryzuj  si
zmianami czynno ci bioelektrycznych mózgu i napadami padaczkowymi. To stan, w którym pacjent ma nag e
i krótkotrwa e zaburzenia czynno ci mózgu, które objawiaj  si  wyst powaniem tzw. napadów padaczkowych,
czyli ró nego rodzaju objawów klinicznych w zale no ci od obszaru mózgu, z którego pochodz  lub, do którego
szerz  si  tzw. wy adowania bioelektryczne.

Pierwsza pomoc podczas napadu padaczkowego
- Zachowaj spokój. Na pocz tku du ego napadu padaczkowego chory mo e przez pewien czas nie oddycha  (20-
30 sekund). To jest normalne, nie próbuj stosowa  sztucznego oddychania. Zabezpiecz go przed upadkiem,
skaleczeniem, pot uczeniem g owy i tu owia oraz urazami spowodowanymi uderzeniami ko czyn o twarde
pod e. B  przy chorym w czasie napadu, pilnuj c, aby nie dozna  obra . Gdy upadnie, delikatnie
podtrzymuj g ow  chorego, aby w czasie drgawek nie dosz o do jej mechanicznych urazów. Nie trzeba kr powa
ruchów chorego, ani na si  otwiera  zaci ni tych szcz k, czy te  przyciska  go mocniej do pod a. Podczas
trwania napadu nale y pozostawi  chorego w spokoju i w adnym przypadku nie podawa  mu p ynów (ani leków
doustnych). Gdy zapewni  choremu odpowiedni  pozycj , po prostu b  przy nim; nie przeno  go, nie podno ,
nie szarp. Nie próbuj cuci , polewaj c wod  czy bij c po twarzy. Wi kszo  napadów ust puje samoistnie
w ci gu 2-3 minut.
- Je eli chory znajduje si  w miejscu niebezpiecznym (np. na ulicy) zapewnij mu bezpiecze stwo.
- U  chorego na boku w tzw. pozycji bezpiecznej, pilnuj c, aby mia  dro ne drogi oddechowe. lina  i piana na
ustach s  normalnymi objawami napadu. Powinny mie  drog  odp ywu; gdy chory le y na boku - jest to
zapewnione. Poluzuj mu ko nierzyk koszuli, rozepnij guzik pod szyj .
- Nigdy nie wk adaj choremu adnych przedmiotów do ust - to nie pomaga, a mo e spowodowa  obra enia jamy
ustnej.
- Nie u ywaj si y wobec chorego. Ma on podczas napadu zaw on  lub zniesion wiadomo . Mo e le
rozumie  twoje  intencje  i  reagowa  na  to  agresj .  Gdy  chory  jest  niespokojny  lub  pobudzony  (cz sto  w  stanie
zamroczenia ponapadowego) próbuj agodnie go uspokaja , unikaj c jednak si y. Wed ug ró nych przes dów,
w czasie  napadu wykonuje  si  niekiedy dziwne czynno ci  np.  wk ada klucz  do  r ki  chorego.  To nie  ma sensu.
Unikaj robienia zamieszania wokó  chorego.
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- Po napadzie zosta  przy chorym tak d ugo, a  jego stan wróci do normy. Poczekaj a  sko czy si  atak gdy  po
napadzie chory mo e straci  kontakt z otoczeniem, mo e zasn . Sen po napadzie jest zjawiskiem naturalnym
i korzystnym dla chorego. Gdy odzyska pe wiadomo , zapytaj, jak mo na mu pomóc (kontakt z rodzin ,
opiekunami, lekarzem).
- Zawiadom Pogotowie Ratunkowe, je eli napad przed a si  powy ej 7-10 minut oraz gdy napady powtarzaj
si  (dwa  i  wi cej)  i  chory  nie  odzyskuje  wiadomo ci.  Mo e  to  by  tzw.  stan  padaczkowy,  co  jest  zawsze
wskazaniem do interwencji lekarza. Je eli napad ust pi , a chory jest przewlekle leczony, nie ma potrzeby
wzywania pogotowia.

Post powanie podczas stanu padaczkowego
Wg definicji Mi dzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej za stan padaczkowy uwa a si  napad trwaj cy powy ej
30 minut lub nast puj ce po sobie napady trwaj ce 30 minut lub d ej, w trakcie których chory nie odzyskuje
wiadomo ci. Jest to stan zagra aj cy yciu.

W razie pojawienia si  stanu padaczkowego nale y natychmiast wezwa  Pogotowie Ratunkowe, gdy  tylko dzi ki
szybkiej, fachowej pomocy udaje si  ocali  choremu ycie. Niezb dna jest hospitalizacja gdzie wykonuje si
wszystkie procedury typowe dla chorego w stanie ci kim oraz:
- Podanie w  pierwszym rzucie do ylnie diazepamu w dawce 10-20 mg z szybko ci  podania nie przekraczaj
2 mg/min oraz jednorazowe powtórzenie tej dawki 15 minut pó niej, gdyby napad nie ust pi .
- Innym lekiem z wyboru jest klonazepam w dawce jednorazowej 1 mg, co 30 sekund (dzieci 0,25 mg)
z mo liwo ci  powtórzenia 3-4 razy.
- W nast pnym rzucie podanie do ylnie fenobarbitalu w dawce 10 mg/kg z szybko ci  podania wynosz  oko o
100 mg/min.
- U dzieci stosuje si  do yln  form kwasu walproinowego w szybkim wlewie w ci gu 3-5 minut w dawce
15 mg/kg, nast pnie po 30 minutach we wlewie do ylnym 1 mg/kg/h.
- Je eli ta terapia nie odnosi a skutku pacjenta przenosi si  na OIT i stosuje si  znieczulenie ogólne tiopentalem.

Ogólne zalecenia dla chorych
- Wyniki leczenia zale  nie tylko od regularnego przyjmowania leków, ale tak e od unikania czynników, które
prowokuj  wyst powanie napadów, tj.: nieregularny tryb ycia, a w szczególno ci niedobór snu, zm czenie,
nieprzespane noce, zbyt du y wysi ek fizyczny, nadmierne napi cia emocjonalne, stres, spo ywanie alkoholu czy
innych substancji psychoaktywnych, choroby infekcyjne (dotyczy to g ównie dzieci).
- Okres oko o miesi czkowy mo e sprzyja  powstawaniu napadów, dlatego wówczas nale y zachowa
zwi kszon  ostro no .
- Pojedynczy napad w zasadzie nie stanowi istotnego zagro enia dla chorego. Jednak niebezpiecze stwo mo e
by  zwi zane z miejscem wyst pienia ataku dlatego chorzy powinni unika  zaj  niebezpiecznych, np. prac na
wysoko ciach czy przy ogniu, obs ugi pojazdów, maszyn  i urz dze  elektrycznych czy mechanicznych, ostrych
narz dzi a nawet k pieli bez nadzoru.
-Powinni prowadzi  normalny, regularny i aktywny tryb ycia, odpowiadaj cy ich kwalifikacjom   i rodzajowi
zawodu. Pomocne jest pozbawione uprzedze
 zachowanie si  otoczenia. Powinni bra  aktywny udzia  w yciu spo ecznym i zawodowym. Nie mo na ich
pozbawia  szansy na normalne ycie.
- Aktywno  umys owa i umiarkowana fizyczna zmniejsza ryzyko wyst pienia napadów.
- Wi kszo  osób chorych mo e obecnie prowadzi  normalne ycie, które jednak wymaga pozytywnego
nastawienia do swojej choroby, wsparcia od otoczenia i dobrej opieki medycznej. Padaczka nie musi by
przeszkod  w osi gni ciu sukcesu. Mo liwe jest normalne, szcz liwe i pe ne ycie.

Zasady post powania dla chorych z padaczk  fotogenn
Padaczka fotogenna jest najcz stsz  postaci  padaczki odruchowej, w której specyficzny czynnik wywo uje
napady, jest to przerywany bodziec wietlny np. telewizor, ekran komputera, stroboskop.
- Nie nale y patrze  na ekran telewizora czy monitora w zupe nie ciemnym pokoju.
- Nale y ogl da  telewizj   z odleg ci, co najmniej 2m.
- W cza  odbiornik przy pomocy pilota, nie patrz c na ekran.
- Unika  dyskotek, pracy przy komputerze (Praca przy komputerze jest przeciwwskazana tylko dla chorych na
padaczk  fotogenn , a nie dla wszystkich chorych na padaczk ).
Wra liwo  na przerywany bodziec wietlny maleje z wiekiem, znacznie zmniejszaj c si  oko o 30 roku ycia.

Padaczka a praca zawodowa
Wi kszo  chorych na padaczk  pracuje zawodowo, mimo, e choroba niesie ze sob  pewne ograniczenia
w wykonywaniu niektórych zawodów. W niektórych poradniach i podr cznikach podaje si  listy zawodów
dost pnych dla chorych na padaczk . Listy te maj  charakter wybitnie orientacyjny    i pomocniczy ze wzgl du na
du  ró norodno  padaczek, ich przebiegu, pory wyst powania   i rodzajów napadów oraz wyników leczenia.
Jednoznacznie przeciwwskazane jest wykonywanie takich zawodów, w których nawet krótkotrwa e zaburzenia
wiadomo ci mog  narazi  na niebezpiecze stwo samych chorych lub inne osoby. Wymieni  tu mo na np.:

zawód kierowcy, operatora ci kiego sprz tu, spawacza czy zawody medyczne. Istnienie tych ogranicze  winno
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by  dla chorych jednym z bod ców do uzyskania mo liwie wysokiego wykszta cenia. Za wszelk  cen  nale y
unika  sytuacji, w których wybór szko y ograniczony jest nie tylko sam  chorob , lecz tak e zaniedbaniami
w nauce.

Padaczka a ma stwo
Nie ma powodu, by chorym na padaczk  odradza  zawieranie ma stw i posiadania potomstwa. W ka dym
przypadku przed zawarciem ma stwa przysz y wspó ma onek musi by  powiadomiony, e wst puje w
zwi zek ma ski z osob  chor . Korzystne jest przeprowadzenie rozmowy obojga przysz ych wspó ma onków
z lekarzem prowadz cym, podczas której mo na porozmawia   o przebiegu choroby i rokowaniu.
Ka da ci a matki chorej na padaczk  musi by  planowana celem uprzedniej weryfikacji leczenia na mo liwie
bezpieczne. Doustne rodki antykoncepcyjne mog  by  nieskuteczne u chorych przyjmuj cych niektóre leki
przeciwpadaczkowe. Poniewa  napady padaczkowe u matki s  niekorzystne dla rozwoju p odu, nie wolno
zaprzesta  leczenia przeciwpadaczkowego w czasie ci y. Ponad 90% matek chorych na padaczk  rodzi zdrowe
dzieci. Ryzyko urodzenia dziecka chorego na padaczk , gdy jedno z rodziców choruje na te chorob , jest ma e.

Kobieta a padaczka
Kobieta chora na padaczk  w ci gu ca ego swojego ycia styka si  z szeregiem problemów specyficznych dla
swojej p ci, takich jak: okres dojrzewania, p odno , zagadnienie antykoncepcji, okres ci y, menopauza.
Wp yw hormonów na cz stotliwo  drgawkow  jest niezwykle z onym problemem, jednak badania kliniczne
i do wiadczalne potwierdzaj  generalnie informacje, e estrogen mo e obni  próg drgawkowy stwarzaj c okres
wi kszej wra liwo ci na wyst pienie napadu, w czasie kiedy poziom jego jest wysoki.
Okres dojrzewania
Jest okresem mog cym sprzyja  wyst powaniu napadów padaczkowych. Na podstawie szeregu bada  mo na
stwierdzi , e u kobiet, u których padaczka ma zwi zek z miesi czk  pocz tek napadów najprawdopodobniej
zwi zany by  z okresem dojrzewania.
Padaczka menstruacyjna (katamenialna)
Wiele kobiet skar y si  na nasilanie cz sto ci napadów padaczkowych zwi zanych z cyklem miesi czkowym.
Zjawisko to zwi zane jest z neuroaktywnymi w ciwo ciami hormonów sterydowych i cyklicznych waha  w ich
poziomie.

odno
odno  kobiet leczonych z powodu padaczki jest obni ona, mimo, e odsetek kobiet zam nych  w tej grupie

jest zasadniczo porównywalny do populacji ogólnej. W ród kobiet z padaczk  obserwuje si  wzrost
wyst powania zaburze  owulacji, obecno  zespo u wielotorbielowatych(policystycznych) jajników.
Antykoncepcja
Przy wyborze sposobu antykoncepcji u m odych kobiet z padaczk  nale y zwróci  uwag  na zwi kszony odsetek
niepowodze  antykoncepcji hormonalnej u kobiet leczonych lekami przeciwpadaczkowymi, indukuj cymi
enzymy w trobowe(fenobarbital,fenytoina, karbamazepina, etosuksymid) cznie z hormonalnymi lekami
antykoncepcyjnymi. Lekami, które nie przyczyniaj  si  do niepowodze  w antykoncepcji b  wyra nie
to ryzyko zmniejszaj  s  preparaty kwasu walproinowego, okskarbazepina oraz leki trzeciej generacji
Ci a
Wyst powanie napadów padaczkowych w czasie ci y jest ró na. Gro ne dla prawid owego rozwoju p odu s
napady uogólnione toniczno-kloniczne, gdy  s  one zwi zane z bezdechem ci arnej. Liczne powtarzaj ce si
okresy niedotlenienia p odu s  uznanym czynnikiem powoduj cym zaburzenia wzrastania wewn trzmacicznego.
Opieka nad kobiet  leczon  z powodu padaczki, planuj  ci  powinna rozpocz  si  przed pocz ciem.
Zespó  specjalistyczny sk adaj cy si  z neurologa i po nika powinien odpowiednio wcze nie zastosowa
bezpieczn  terapi  padaczki przed planowanym zaj ciem w ci , jak i w wielu sytuacjach pomóc w dobraniu
odpowiedniej metody antykoncepcji.
Poza prawid owym leczeniem farmakologicznym niezwykle istotn  spraw  jest poinformowanie pacjentki
o konieczno ci prowadzenia w ciwego trybu ycia i ewentualnej zmiany niektórych przyzwyczaje . Istotne jest
unikanie sytuacji i czynników prowokuj cych napady.
Ryzyko wyst pienia wad u dzieci matek przyjmuj cych leki przeciwpadaczkowe jest 2-3 krotnie wi ksze
w stosunku do potomstwa matek nie choruj cych na padaczk . Nale y podkre li , e efekt teratogenny zwi zany
jest z leczeniem ka dym lekiem przeciwpadaczkowym, cho  w ró nym stopniu. Do najcz ciej wyst puj cych
wad nale  rozszczep wargi i podniebienia oraz wrodzone wady serca, rozszczep kr gos upa i spodziectwo.
Ryzyko wyst pienia wad p odu zwi ksza si  wraz ze wzrostem liczby przyjmowanych leków
przeciwpadaczkowych.
Musz  by  oczywi cie zachowane podstawowe zasady opieki przed i w trakcie ci y z zastosowaniem
monoterapii, konieczna jest tak e suplementacja kwasem foliowym oraz odpowiednia diagnostyka prenatalna.
Fakt wspó wyst powania ci y i padaczki nie jest wskazaniem do operacyjnego uko czenia ci y drog  ci cia
cesarskiego. O sposobie uko czenia ci y czy porodu decyduj  warunki i wskazania po nicze, a tak e stan
neurologiczny. Zagadnieniem budz cym wiele nieporozumie  i w tpliwo ci jest problem laktacji. Nale y
pami ta , e wszystkie leki przeciwpadaczkowe przenikaj  do gruczo u sutkowego i s  wydzielane z mlekiem
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matki. Jednak ich st enie w mleku jest znacznie ni sze ni  w surowicy krwi karmi cej pacjentki. Zakaz
karmienia piersi  nara a noworodka na wyst pienie zespo u abstynencyjnego, co jest gro niejsze ni  utrzymanie
karmienia przez matk . Objawy sedacji u noworodka mog  wyst pi  w zasadzie  w przypadkach podawania
matce wysokich dawek fenobarbitalu, prymidonu i benzodwuazepin. W takich przypadkach mo liwo
zahamowania laktacji powinna by  wzi ta pod uwag .
Menopauza
Zaskakuj co ma o jest bada  dotycz cych zwi zku menopauzy i padaczki.
Obecnie w zwi zku z coraz cz stszym stosowaniem HTZ wykazano u kobiet w wieku pomenopauzalnym znaczne
zmniejszenie ryzyka osteooporozy i choroby niedokrwiennej serca jak równie  popraw  stanu emocjonalnego
w zwi zku ze zmniejszeniem objawów charakterystycznych dla klimakterium. Problem wspó istnienia HTZ
i padaczki sprowadza si  do dwóch zasadniczych problemów. Z jednej strony zwi kszenie ryzyka cz sto ci
napadów (wp yw estrogenu) z drugiej za  strony zmniejszenia skuteczno ci dzia ania estrogenów jako wyniku

ciwo ci indukuj cych metabolizm w troby (obni anie poziomu estrogenu) przez niektóre cz sto stosowane
lek przeciwpadaczkowe.

Dzieci chore na padaczk
U dzieci napady mog  si  pojawi  od pierwszego dnia ich ycia. Zwykle u noworodków i niemowl t padaczka
jest dodatkowym objawem zespo u chorób. Ataki u dzieci s  bardzo zró nicowane.

ciwie i wcze nie leczona padaczka nie odbiera chorym szans rozwoju. Szanse takie mo e mu jednak odebra
nieprzychylnie nastawione lub niedoinformowane spo ecze stwo: rodzice, szko a, s ba zdrowia. W ka dym
przypadku wspóln  trosk  rodziców, nauczycieli, lekarzy i samego chorego dziecka, winno by  uzyskanie przez
nie mo liwie jak najlepszego wykszta cenia dostosowanego do jego indywidualnych mo liwo ci. Ograniczenie
trybu ycia u dzieci chorych na padaczk  zale  g ównie od przebiegu choroby. U chorych leczonych skutecznie
nie odbiegaj  istotnie od ogranicze , jakim podlegaj  inne, zdrowe dzieci. Aktywno  ruchowa, w tym amatorskie
uprawianie sportu (poza sportami walki) nie jest tu przeciwwskazana, a nawet korzystna. Dzieciom mo na
pozwoli  na gr  w pi  no , jazd  na rowerze poza drogami publicznymi, lekkoatletyk . Mo liwe jest tak e

ywanie w basenie pod warunkiem zapewnienia indywidualnej, fachowej opieki. Ograniczenia winny by
zredukowane do niezb dnego minimum, a ich zakres zale ny od wieku dziecka i wyników leczenia. Dzieci
leczone skutecznie mog  uczestniczy  w obozach i koloniach letnich pod warunkiem zapewnienia regularnego
przyjmowania leków i poinformowania o chorobie wychowawców.

mgr Pawe  Grabowski
literatura u autor

           Poradnik ogrodnika...
            Przyk ad Alleopatii

ALLEOPATIA DODATNIA
fio ek polny na yto
cebula, kalarepa na buraka
fasola, kukurydza, groch, rzodkiew,

onecznik na ogórka
fasola, kukurydza, kapusta, chrzan, len
na ziemniaka
groch, sa ata, cebula, por, pomidor na
marchew

kol, chaber ba wanek, kukurydza na
pszenic
koniczyna, lucerna na trawy
marchew, rzodkiew, truskawka, ogórek,
szpinak na sa at
ro liny aromatyczne, ziemniak, seler,
koper ogrodowy, sza wia, burak na
ro liny kapustne

ziemniak, groch, fasola, ogórek, dynia,
kabaczek, pszenica, bobik na kukurydz
ziemniak, marchew, ogórek, kapusta na
fasol

ALLEOPATIA UJEMNA
cebula, czosnek, mieczyk na fasol
dynia, kabaczek, s onecznik, pomidor,
mak polny, komosa bia a na ziemniaka
fasola, gorczyca na buraka
jaskrowate na kukurydz
koper na marchew
mak polny na pszenic
mak polny na j czmie  i yto
truskawka, pomidor, fasola na ro liny
kapustne

                  mgr Eugenia Denicka
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   Z obnej karty....

Tutaj jest pami  i tutaj wieczka,
                     tutaj napis i kwiat pozostanie,
                                 ale zmar y gdzie indziej mieszka
                                                  - na wieczne  odpoczywanie

...Jam jest zmartwychwstanie i ycie,
Kto we mnie wierzy, cho by i umar  b dzie

A kto yje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki...
                                         Ewangelia w. Jana

Przewodnicz cej
Lubelskiej Rady Wojewódzkiej FZZPOZiPS

Pani Krystynie Sprawka
i Jej Najbli szym

wyrazy wspó czucia i alu
z powodu mierci

Jej Ojca
p. Stanis awa Siemko

sk ada
Przewodnicz ca ZZPOZ i Jego cz onkowie

z Bia ej Podlaskiej

Piel gniarce Danucie Zradzi skiej
wyrazy wspó czucia

z powodu mierci
Te ciowej

sk adaj  kole anki z Oddzia u Kardiologicznego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bia ej Podlaskiej

          „Umar ych wieczno  dot d trwa,
                            Dok d pami ci  im si  p aci
                            Chwiejna waluta nie ma dnia

                                  By kto  wieczno ci swej nie straci ”

                             W. Szymborska
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... „Czas p dzi na przód i ju  nie wraca,
Ksi gi nam pisze, przesz  przywraca.

Czas da  nam ycie i czas je skraca,
i z czasem dalej toczy si ycie”...

Piel gniarce Oddzia u Pediatrii i Rehabilitacji Dzieci
Pani Jadwidze Kiryczun

i Jej Najbli szym
z powodu tragicznej mierci

Jej Brata
Serdeczne wyrazy wspó czucia

sk ada
Przewodnicz ca i cz onkowie ZZPOZ w Bia ej Podlaskiej

Kole ance
Teresie Izdebskiej

szczere wyrazy g bokiego wspó czucia
z powodu mierci

Ojca
Kole anki i koledzy

z SOR-u w SPZOZ Parczew

Kole ance po nej
Agnieszce Burak

wyrazy wspó czucia z powodu
nag ej mierci

Brata
sk adaj  kole anki

z Oddzia u Po niczego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bia ej Podlaskiej

Redakcja Biuletynu przeprasza Pani  Izabel  Piku a za b d techniczny w druku kondolencji
w numerze 3/64/2007r.
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Bank Spó dzielczy w Bia ej Podlaskiej
Centrala Banku

ul. Moniuszki 10
21-500 Bia a Podlaska

tel.: (83) 344 71 00   fax.: (83) 344 71 01
Godziny pracy Banku: Poniedzia ek - Pi tek:   730 - 1700

Sobota:   800 - 1300

O nas:
Bank Spó dzielczy w Bia ej Podlaskiej jest jedn  z najstarszych i najsolidniejszych
instytucji finansowych w Powiecie Bialskim. Specjalizuje si  w obs udze ma ych
i rednich przedsi biorstw, gospodarstw rolnych, klientów indywidualnych. Nale y
do grona najwi kszych banków spó dzielczych w Polsce.
Dla was:

SPECJALNA OFERTA SKIEROWANA DO PRACOWNIKÓW  WSzS
Gor co zach camy wszystkich pracowników do przeniesienia konta

osobistego ROR do naszego Banku.

Korzy ci: Pa stwa firma posiada konto w naszym Banku, w zwi zku
z tym przelewy wynagrodze  trafi  „natychmiast”, na konta osobiste w naszym
Banku!!!!!

Posiadanie w Banku Spó dzielczym rachunku oszcz dno ciowo-
rozliczeniowego (ROR) zwanego inaczej kontem osobistym umo liwia sprawne,
komfortowe i bezpieczne zarz dzanie finansami w sposób maksymalnie prosty
i zdecydowanie najta szy.

Za otwarcie, prowadzenie i obs ug  rachunku ROR Bank nie pobiera adnych op at !

- dost p do rachunku przez Internet- bankowo  elektroniczna bez op at
- mo liwo  korzystania z mi dzynarodowej karty p atniczej VISA Electron,
bez op at
- dost p do informacji o saldzie na rachunku za pomoc  SMS, has a,
bankowo ci elektronicznej,
- atwiejszy dost p do rodków, karta bankomatowa bez op at
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- mo liwo  wykonywania p atno ci za pomoc  zlece  sta ych oraz
polecenia zap aty,
- wykonywanie polece  p atno ci zagranicznych,
- umo liwiamy dost p do atrakcyjnych kredytów, w tym do kredytu
odnawialnego

Klienci naszego Banku maj  mo liwo  bezprowizyjnej wyp aty gotówki
kartami p atniczymi Visa Electron i Visa Classic w sieci ponad 2500
bankomatów na terenie ca ego kraju:

- w bankomatach Banków Spó dzielczych nale cych do  Spó dzielczej
Sieci  Bankomatowej (Zrzeszenia: Banku BPS S.A.,Gospodarczego Banku

Wielkopolskiego - GBW S.A., Mazowieckiego Banku Regionalnego
S.A.,  MR Bank S.A.),

- BG  S.A.,
- Kredyt Banku S.A.,

Ju  wkrótce w ofercie Banku znajdzie si  nowy produkt- Karta kredytowa VISA
CLASSIC

Jak za  konto osobiste ?

To bardzo proste. Wystarczy przed :
1. dokument to samo ci
2. zadeklarowa  sta e miesi czne wp ywy na rachunek
3. wype ni  wniosek i podpisa  umow  prowadzenia ROR

Mo na to zrobi  w naszych placówkach :

 na terenie  miasta
6. Bia a Podlaska ul. Terebelska 60B tel. 083 344 71 65
7. Bia a Podlaska ul. Orzechowa 34   tel. 083 344 71 60
8. Bia a Podlaska ul. Terebelska 57/65  Wojewódzki Szpital

Specjalistyczny                             tel.083 344 71 54
9. Bia a Podlaska ul. Moniuszki 10    tel. 083 343 29 22

oraz w naszych oddzia ach /punktach
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10.    Hanna 161b/1                                   tel.083 379 80 13
11.    Janów Podlaski ul.Maja16               tel.  083 341 30 32
12.    Rossosz ul. B Ch opskich 53a           tel.083 378 45 20
13.    Tuczna 192                                       tel.083 377 10 08
14.    Zalesie ul. Warszawska 34               tel.083 375 75 23
15.    Punkt Kasowy Swory                       tel.083 345 83 53
16.    Filia Terespol ul. Wojska Polskiego tel. 083 376 11 61

 Je eli korzystaj  Pa stwo z kredytów odnawialnych umo liwimy ich sp at  poprzez
otwarcie  linii  kredytowej w ROR po pierwszym wp ywie wynagrodzenia .
Kwota kredytu jak  mo na otrzyma  wynika z potrzeb Klienta sk adaj cego wniosek oraz od
Jego zdolno ci kredytowej, okre lana jest indywidualnie i jest uzale niona od wysoko ci
wp at na ror, przy czym  mo e wynosi  nawet sze ciokrotno rednich miesi cznych
wp ywów na ror z ostatnich pe nych trzech miesi cy kalendarzowych. Kredyt oprocentowany
jest wed ug zmiennej stopy procentowej okre lanej przez Zarz d Banku.

Szanuj w asne pieni dze- oferujemy produkty bankowe bezp atnie - za takie same
us ugi p acisz prowizj  w swoim banku!! Sprawd  nas.!!

Tabele op at i prowizji oraz aktualne oprocentowanie dost pne na naszych stronach
internetowych: www.bs.bialapodl.pl https://online.bs.bialapodl.pl

Zapraszamy do swoich placówek.

http://www.bs.bialapodl.plhttps://online.bs.bialapodl.pl

