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os Przewodnicz cej
  Okr gowej Rady

Piel gniarek  i Po nych
w Bia ej Podlaskiej

                Szanowne kole anki i koledzy,
W pa dzierniku 2007 roku rozpocz a si  V kadencja organów samorz du

piel gniarek  i po nych.

W minionych kadencjach wiele dokonano dla rozwoju naszych zawodów
i podniesienia ich presti u w spo ecze stwie. Jednak nie mo emy na tym poprzesta .
Ze zdwojon  si  musimy podj  dzia ania, aby zapewni  odpowiedni  liczb  piel gniarek
i po nych, przeciwdzia  odp ywowi m odej kadry piel gniarskiej i po niczej czy
wzmocni  zarz dzanie w piel gniarstwie. Pami tamy równie  o tym, co w naszym
zawodzie jest najwa niejsze- przestrzeganie kodeksu etyki i odpowiedzialno ci zawodowej.

ymy yciu i zdrowiu. Uj te w kodeksie normy etyczne daj  naszym podopiecznym
i spo ecze stwu gwarancj  profesjonalizmu i bezpiecze stwa.

Powierzone mi stanowisko  Przewodnicz cej Okr gowej Rady Piel gniarek
Po nych przyj am z rado ci , ale i z wielk  obaw . Jednak postaram si  Was nie
zawie , a ka  moj  decyzj  podejmowa  b  z wielk  odpowiedzialno ci . W tym
dzia aniu nie jestem sama, wspieraj  mnie cz onkowie Okr gowej Rady, Okr gowy
Rzecznik Odpowiedzialno ci Zawodowej, Okr gowy S d Piel gniarek i Po nych oraz
Okr gowa Komisja Rewizyjna.

Czas Bo ego Narodzenia jest szczególny dla ka dego z nas, wi c prosz  przyj
wi teczne yczenia.

Niech cisza i pokój óbka pozwol  nam wszystkim dostrzec wa ne sprawy
w naszym yciu, a Bo e Dzieci , nas jednoczy, pog bia wzajemne poznanie i zrozumienie.

W ka dym dniu nadchodz cego Nowego Roku niech zrealizuj  si  Nasze osobiste
plany.

                               Ewa Czeczelewska
                                           Przewodnicz ca
                                         Okr gowej Rady
                                  Piel gniarek i Po nych
                                      w Bia ej Podlaskiej
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XX Okr gowy
Sprawozdawczo –Wyborczego Zjazdu

Piel gniarek i Po nych
w Bia ej Podlaskiej

26 pa dziernika 2007 roku
Sprawozdanie Okr gowej Rady za okres IV Kadencji

SPRAWOZDANIE
ZA OKRES IV KADENCJI SAMORZ DU

PIEL GNIAREK I PO NYCH W BIA EJ PODLASKIEJ
PIEL GNIAREK I PO NYCH W LATACH 2003- 2007

IV kadencj  samorz du zawodowego piel gniarek i po nych na terenie obj tym dzia aniem
tutejszej Izby rozpocz li my 25 pa dziernika 2003r.  Dla wszystkich nas by  to okres, w którym
w wi kszym czy te  mniejszym  stopniu  byli my  uczestnikami  zarazem wiadkami wielu
przeobra  spo ecznych, politycznych i  administracyjnych.  Okres który wszyscy  uznali my za
bardzo trudny ale jednocze nie przynosz cy nadzieje na dokonanie si  przeobra  zwi zanych z
wej ciem Polski do krajów Unii Europejskiej w sposób szczególny w samym rodowisku piel gniarek
i po nych. Niestety mimo wszelkich dowodów na to, e jeste my wyj tkow  ze wzgl du na
kompetencje filozofi  oraz etyk  wykonywania swojego zawodu grup  zawodow , osoby
odpowiedzialne za negocjacje nie zapewni y NAM nale nego miejsca i równego ze wszystkimi prawa
startu. Nie zosta y uznane nasze kwalifikacje.

 W okresie ko cz cej si  kadencji odby o si 19 obrad Okr gowej Rady Piel gniarek
i Po nych, która przyj a 98 uchwa ,  oraz 41 posiedze  Jej Prezydium , na których podj to 140
uchwa . Wykaz podj tych Uchwa  przez Okr gow  Rad  Piel gniarek i Po nych jak równie
informacj   o  ich  realizacji znajd  Pa stwo w materia ach Zjazdowych. Ostanie posiedzenie Rady
i Prezydium odby y si  27 wrze nia 2007 roku.  W posiedzeniach Okr gowej Rady Piel gniarek
i Po nych obok cz onków udzia  brali Pe nomocni Przedstawiciele Okr gowej Rady Piel gniarek
i Po nych oraz Przewodnicz cy Organów Rady, a tak e piel gniarska kadra kierownicza
poszczególnych jednostek; Tematyka obrad dotyczy a aktualnych problemów rodowiska
zawodowego piel gniarek i po nych, kszta tuj cego si  prawa sektora ochrony zdrowia, zajmowania
stanowisk w poszczególnych sprawach wynikaj cych z ustawowych zada  samorz du, oraz ustawy
o zawodach piel gniarki i po nej. G ówne obszary zagadnie  wokó  których toczy y si  prace
samorz du to: opiniowanie nowych przepisów prawnych, udzia  w przygotowaniu warunków
kontraktowania wiadcze  zdrowotnych i bie ce rozwi zywanie problemów z ich realizacj , praca
nad fundamentalnymi ustawami dotycz cymi zawodów piel gniarki   i po nej, organizacja szkolenia
aktualizuj cego dla osób które mia y przerw  powy ej 5 lat w wykonywaniu zawodu, wpisy
do rejestru IPP.
Najwa niejsze regulacje prawne wokó  których toczy y si  prace samorz du to:
- nowelizacja ustawy o zawodach piel gniarki i po nej i ustawy o samorz dzie piel gniarek
i po nych
- ustawa o systemie ratownictwa i akty wykonawcze
- nowelizacja ustawy o zak adach opieki zdrowotnej i o pomocy spo ecznej
- rozpocz cie prac nad ustaw  piel gnacyjn  ( opracowanie za  do ustawy)
- opracowanie katalogu wiadcze  piel/po  w POZ
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- ustawy o przekazywaniu rodków finansowych wiadczeniodawcom na wzrost wynagrodze
- rozporz dzenie w sprawie kompetencji piel/po   POZ-u oraz przygotowanie katalogu wiadcze
udzielanych w POZ

Rozpatrzeniu i analizie poddawano  wnioski Komisji Kszta cenia i Doskonalenia dotycz ce
dofinansowania szkole  piel gniarkom i po nym podnosz cym swoje kwalifikacje w o rodkach
poza terenem dzia ania naszej Izby w formie studiów magisterskich, b  w formie kursów
specjalistycznych, kwalifikacyjnych, specjalizacji. W czasie IV kadencji 66 osobom na czn  kwot
37 092z .

Na terenie dzia ania OIPIP kszta cenie podyplomowe realizowane przez Stowarzyszenie
Piel gniarek i Po nych na Rzecz Doskonalenia Zawodowego „NOSTRUM”. W okresie IV
kadencji Stowarzyszenie zorganizowa o nast puj ce kursy:
20 - po nych  uko czy o kurs kwalifikacyjny piel gniarstwo rodzinne – dla po nych,
57 -  piel gniarek zrealizowa o program kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie piel gniarstwo
rodowiskowo – rodzinne dla piel gniarek

49 -  piel gniarek uko czy o kurs kwalifikacyjny w dziedzinie piel gniarstwa opieki d ugoterminowej
78 - piel gniarek, po nych uko czy o kurs specjalistyczny pt. „Wykonywanie
i interpretacja zapisu EKG”,
36 - piel gniarek uczestniczy o w kursie specjalistycznym Szczepienia Ochronne,
61- osób  uczestniczy o w kursie specjalistycznym resuscytacja kr eniowo – oddechowa,
30 osób- Szczepienia ochronne kurs specjalistyczny dla piel gniarek
Aktualnie realizowany jest kurs kwalifikacyjny dla piel gniarek- piel gniarstwo ratunkowe-
w którym uczestniczy 66 piel gniarek i piel gniarzy

Studia pomostowe – to kolejny wynikaj cy ze znowelizowanej ustawy o zawodach
piel gniarki i po nej element dostosowania wymogów kwalifikacyjnych polskich piel gniarek
i po nych. Zgodnie z ustaw  do 2010 roku b dzie prowadzony nabór na ten rodzaj kszta cenia.
Program jest zró nicowany w zale no ci od rodzaju uko czonej szko y piel gniarskiej.  Na naszym
terenie w PWSZ kszta cenie pomostowe rozpocz o 109 piel gniarek w pierwszym roku
uruchomionego naboru,. Po ne realizuj  studnia pomostowe na wydziale po nych na bazie
Akademii Medycznej w Lublinie.

Piel gniarki, po ne, które posiada y ponad 5 – letni  przerw   w wykonywaniu zawodu,
chc ce naby  uprawnie  do jego wykonywania kierowane by y na przeszkolenie do szpitali najbli ej
miejsca zamieszkania. cznie skierowano 33 osoby. Nowelizacji poddano program przeszkolenia
ró nicuj c w nim czas odbycia przeszkolenia ze wzgl du na okres przerwy oraz ewentualnie
uko czone w czasie ich trwania szkolenia. W tym miejscu pragn  serdecznie podzi kowa
dyrektorom szpitali  i kierowniczej kadrze piel gniarskiej za pomoc w organizacji tych szkole .

Osoby ubiegaj ce si  o prac  za granic    w krajach Unii Europejskie b  tam pracuj ce
chc ce uporz dkowa  swój status zawodowy zg asza y si  do Izby po za wiadczenie o uzyskanych
kwalifikacjach. cznie wydano 48 za wiadcze .

o
Dzia alno  socjalna Izby to pomoc kole ankom, które znalaz y si  w wyj tkowo trudnej sytuacji
materialnej z powodu nag ych zdarze  losowych lub ci kiej choroby. W czasie IV kadencji o pomoc
finansow  zwróci o si  23 osoby z terenu dzia alno ci naszej Izby.
Przyznano zapomogi na czn  kwot 11 600 z otych.

Dzia alno  wydawnicza samorz du zawodowego, to Biuletyn Informacyjny naszej Izby.
W nim zamieszczane s  publikacje zg aszane przez kole anki piel gniarki, po ne, ich w asne
merytoryczne opracowania. W IV kadencji honoraria cznie wynios y 2 450.00. Ponadto
w Biuletynie zamieszczane s  gratulacje kierowane do osób, które osi gn y sukces zawodowy lub
spo eczny. yczenia przyjmowane by y w biurze Izby od prze onych tych kole anek/kolegów lub
inne osoby np. pacjentów przebywaj cych pod ich  opiek . Tam te  zamieszczane by y
oferty/reklamy firm kierowane do naszego rodowiska zawodowego, co wi za o si  z pozyskaniem
rodków finansowych na rzecz Izby.
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Stawianie przed rodowiskiem coraz wy szych wymaga  zawodowych oczywistych
w sytuacji, gdy ponosz  odpowiedzialno  za ycie  i zdrowie ludzi, pogarszanie si  warunków pracy
i p acy, brak szybkich, konsekwentnych decyzji doprowadzi y do kolejnej manifestacji
niezadowolenia – ywio owego protestu piel gniarek i po nych w ca ym kraju. W stacjonarnych
zak adach opieki zdrowotnej   wiosn  br roku odbywa y si  akcje protestacyjne – wspierane przez
samorz d zawodowy piel gniarek i po nych. Okr gowa Rada wspiera a protestuj ce piel gniarki,
po ne  naszej Izby s c pomoc  prawn  i materialn . Akcje strajkowe zako czone zosta y
negocjacjami i podpisaniem ugody pomi dzy dyrekcj  a personelem piel gniarskim/po niczym.
Partycypowali my w kosztach wyjazdu na pikiet  piel gniarek i po nych. Opiniowali my
przygotowywany projekt ustawy o przekazywaniu rodków finansowych na wzrost wynagrodze
wnioskuj c o zamieszczenie zapisu o w czenie przedstawicieli samorz du piel gniarek  i po nych
do procesu negocjacji wzrostu wynagrodze . Przedstawiciele ORPIP uczestniczyli w pracach
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo ecznego powo anej przez Wojewod . W dniu 19 grudnia 2006
roku posiedzenie po wi cono g ównie omówieniu informacji na temat wynagrodze  kadry medycznej
w publicznych jednostkach s by zdrowia. Przedstawiciele samorz du zawodowego piel gniarek
i po nych z terenu województwa lubelskiego uczestnicz cy w spotkaniu zwrócili uwag  na
zasadnicz  kwesti  – braku nadzoru nad NZOZ-ami.

Konferencje szkoleniowe  kierowane do wybranych grup piel gniarek  i po nych a tak e
wspólne dorocznie dwudniowe konferencje z okazji Mi dzynarodowego Dnia Piel gniarki i Dnia
Po nej wpisa y si  na sta e do programu dzia ania Izby. Poszczególne uroczysto ci zaszczyca o
swoj   obecno ci   szereg  bardzo wa nych dla naszego rodowiska dostojnych  osób: przedstawicieli
Naczelnej Rady Konsultantów Wojewódzkich ds. piel gniarstwa Zarz du Okr gu PTP.
Konferencje  tworzone by y przez nas  i dla nas i zawiera y w sobie  nasze potrzeby oraz przyk ady
sukcesów. Z pewno ci   nie  mo na by oby ich zrealizowa ,   eby  nie  yczliwo   niektórych  firm
i osób,   którym  jeszcze raz w tym miejscu sk adamy serdeczne  podzi kowania.
Nale y przypomnie  tematyk  organizowanych spotka  i konferencji:

4 – 5 czerwca 2004r, doroczna Konferencja z okazji naszego wi ta „Po prostu trwa ”,
zwi zana by a z tematyk  godnego umierania, etyki, w du ej cz ci po wi cona  Ojcu

wi temu.  Konferencja zgromadzi a Prezesów Naczelnej Rady Piel gniarek i Po nych 3
kadencji; Urszula Krzy anowska- agowska, Ilona Tu odziecka i obecna El bieta
Buczkowska.
9 wrze nia 2004 w Grabanowie zorganizowano konferencj  kierowan  do po nych. Udzia  w
niej wzi o  50 po nych, tematem zasadniczym wyst pie  by a profilaktyka chorób
nowotworowych u kobiet, hormonalna terapia zast pcza oraz nowoczesne metody
w diagnostyce chorób nowotworowych kobiet.
Realizuj c wniosek Zjazdu Okr gowego Piel gniarek i Po nych 12 lutego 2005r.
zorganizowano warsztaty NT. „Twórcze podej cie do pracy, radzenie sobie ze stresem,
przeciwdzia anie wypaleniu zawodowemu”.
22 lutego 2005r. – 120 piel gniarek i po nych uczestniczy o w szkoleniu z zakresu
odpowiedzialno ci zawodowej z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialno ci Zawodowej
dr Gra yn  Rogala – Pawelczyk. Wyk ad  pt.  „Organizowanie piel gniarskich stanowisk
pracy a odpowiedzialno  zawodowa„ –  u wiadomi  uczestnikom niski poziom wiedzy z
zakresu znajomo ci przepisów prawnych obowi zuj cych piel gniarki, po ne, oraz przybli
jego konsekwencje w tocz cych si  post powaniach przeciwko wykroczeniom zawodowym.
2 grudnia 2005r. Szkolenie kierowane do piel gniarek i po nych zainteresowanych tematem
nt. „Ból i gor czka u ma ych dzieci wp yw na rozwój psychoemocjonalny” w dwu edycjach
tego szkolenia udzia  wzi o 235 osób.
2 czerwca 2006r.   uroczysta konferencja z okazji Mi dzynarodowego Dnia Piel gniarki i Dnia
Po nej zwi zana z Jubileuszem XV-lecia samorz du zawodowego piel gniarek i po nych.
Honorowymi uczestnikami konferencji by y osoby, które z samorz dem zawodowym zwi zane
by y od momentu tworzenia jego zr bów sprzed 15 lat.
15 wrze nia 2006r. – konferencja dla po nych, w konferencji udzia  wzi y piel gniarki
pediatryczne i neonatologiczne, oraz kierownicza kadra piel gniarska. Wiod cym tematem
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i bardzo interesuj cym by  wyk ad nt.. „Alergie pokarmowe u dzieci” , przeprowadzony
z pokazem przez dr Katarzyn  Sidor z AM w Bia ymstoku.
23 pa dziernika i 16 listopada 2006r. odby y si  warsztaty szkoleniowe adresowane
do piel gniarek neonatologicznych, pediatrycznych i zainteresowanych tematyk . Bloki
tematyczne szkolenia to; „Problemy alergii u dzieci, oraz metody antykoncepcji dost pne
dla kobiet  w Polsce” W warsztatach uczestniczy o cznie 200 osób.
24 – 25 maja 2007r. odby a si  doroczna konferencja  z okazji Mi dzynarodowego Dnia
Piel gniarki i Dnia Po nej. Przewodnicz ca Naczelnego S du Piel gniarek i Po nych
Teresa Fichtner – Jeruzel zaprezentowa a wyst pienie nt. „Odpowiedzialno  zawodowa
piel gniarek i po nych na podstawie spraw prowadzonych przez Naczelny S d
i Okr gowe S dy Piel gniarek i Po nych oraz zdarzenia niepo dane w praktyce
piel gniarek i po nych”

w czasie konferencji Honorowymi Odznaczeniami nadanymi przez Ministra Zdrowia
uhonorowane zosta y nast puj ce osoby:

- Krystyna Roszko – Naczelna Piel gniarka z SP ZOZ w Mi dzyrzecu Podlaskim,
- Danuta Daniluk – p.o. Prze onej Piel gniarki, Piel gniarka Oddzia owa  Wojewódzkiego

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli,
- Krystyna Bunia, po na, Kierownik Niepublicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej s. c.

„Zdrowie” w Mi dzyrzecu Podlaskim,
- Krystyna  Oniszczuk, po na  Kierownik Zespo u Po nych w  SPZOZ w Parczewie,
- El bieta Stocka - Prze ona Piel gniarek w  NZOZ  ul. Parkowa 11 w Bia ej Podlaskiej,
- Halina Jankiewicz – Kierownik Zespo u Piel gniarek w SP ZOZ w Parczewie,
-Janina Dziedzic – P anda, - Piel gniarka Oddzia owa w Wojewódzkim Szpitalu

Specjalistycznym w Bia ej Podlaskiej,
- Alicja Wala,  - Piel gniarka Koordynuj ca w  NZOZ Przychodnia Rejonowa Nr 1 w Bia ej

Podlaskiej ul. Narutowicza 35,
- Jolanta Ladko, - Piel gniarka –  NZOZ O rodek Medycyny Szkolnej i Opieki

ugoterminowej „VITA” w Bia ej Podlaskiej
Odznaczenia wr czy a Pani Beata kiewska Wiceprezes Naczelnej Rady Piel gniarek

i Po nych.

Prace zwi zane z Centralnym Rejestrem piel gniarek i po nych  – to w g ównej mierze
przedsi wzi cie istotne IV kadencji wymagaj ce mozolnej i precyzyjnej pracy. Przeprowadzono
dystrybucj  ankiet do wype nienia zawieraj cych szereg szczegó owych danych zwi zanych
z wykonywanym zawodem piel gniarki, po nej. Dane z ankiet by y wprowadzane do komputera,
istotnym by o sumienne z uwzgl dnieniem wszystkich dotycz cych jej danych. Ankiety wymaga y
weryfikacji telefonicznej i dokonywania korekt, uzupe nienie danych przed wprowadzeniem
do komputera.
W IV kadencji  podj to  566  uchwa  dot. prawa wykonywania zawodu w tym

88  Uchwa   dotycz cych  wymiany prawa wykonywania zawodu  piel/po
191  Uchwa y dotycz cych  wpisu w rejestr piel/po
196   Uchwa  dotycz cych stwierdzenia prawa wykonywania zawodu piel/po
196 Uchwa  dotycz cych skre lenia z rejestru .

Wspó praca z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie kontraktowania wiadcze  piel gniarskich
- jest sta ym elementem pracy  Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych i wspó pracy zarówno ze
rodowiskiem – wiadczeniodawc ,  jak równie   p atnikiem. Wielokrotne spotkania w NFO

Przedstawicieli Izby w sprawie kontraktowania wiadcze  piel gniarskich ze szczególnym
uwzgl dnieniem problematyki szczepie  – problemu nie rozwi za o, a stawki kapitacyjne dla
piel gniarek i po nych s  jednymi z najni szych w kraju.

IV kadencja samorz du to tak e praca w Radach Spo ecznych ZOZ-ów. W 2003r roku
Marsza ek województwa lubelskiego  powo  w sk ad Rad Spo ecznych placówek ochrony zdrowia
o zasi gu wojewódzkim z rekomendacji Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych – jej
przedstawicieli. W sk ad Rady Spo ecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Bia ej
Podlaskiej wesz a Anna Kaliszuk, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu



BIULETYN  INFORMACYJNY  OIPiP

                                                              Grudzie  2007

Sanitarnego – Danut  Weremczuk, za  w sk ad Rady Spo ecznej Wojewódzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli - Jadwig wiruk.

Przedstawiciele naszego samorz du aktywnie uczestniczyli  w pracach komisji konkursowych
na kierownicze stanowiska  w zak adach  opieki zdrowotnych, jako cz onkowie i tak e jako ich
przewodnicz cy. W okresie sprawozdawczym pracowali my w 11 komisjach konkursowych na
stanowiska ordynatorów oddzia ów,  jednej  komisji wy aniaj cej dyrektora i zast pc  dyrektora
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Przeprowadzili my 4 post powania na stanowiska
piel gniarek oddzia owych.

Poszczególne zadania oraz  przedmiot wszystkich dzia   Okr gowej Rady  koncentrowa y
si  wokó   bie cej sytuacji  w ochronie zdrowia,  realizacji  postanowie   i zalece   Naczelnej Rady
Piel gniarek i Po nych, a przede wszystkim   obowi zkami   wyp ywaj cym z zapisów  ustawy
o samorz dzie zawodowym.

Anna Kaliszuk

Uwa y i Stanowiska XX Okr gowego
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej

Uchwa a Nr 1
XX Okr gowego Sprawozdawczo -  Wyborczego Zjazdu Piel gniarek i Po nych

w Bia ej  Podlaskiej
     z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

w sprawie :  zatwierdzenia Regulaminu  XX Okr gowego  Sprawozdawczo –Wyborczego
Zjazdu  Piel gniarek i  Po nych   w   Bia ej  Podlaskiej

Na podstawie art. 20 oraz  art. 21  ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorz dzie piel gniarek
i po nych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 z pó n. zm.), uchwa y Nr 6/IV/04  XVI Okr gowego Zjazdu
Piel gniarek i Po nych w Bia ej  Podlaskiej z dnia 20 marca 2004 r. w sprawie  organizacji,  zasad
i trybu dzia ania  organów Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych  w Bia ej  Podlaskiej uchwala si
co nast puje:

§1
Zatwierdza   si   Regulamin   XX Okr gowego   Sprawozdawczo-  Wyborczego  Zjazdu   Piel gniarek
i  Po nych  w Bia ej Podlaskiej stanowi cy   za cznik do niniejszej uchwa y.

§2
Uchwa a  wchodzi  w ycie  z dniem podj cia.
Sekretarz Zjazdu Przewodnicz cy Zjazdu
Agnieszka Pastuszka               Ma gorzata Chwedoruk

Uchwa a Nr 2
XX Okr gowego  Sprawozdawczo -Wyborczego Zjazdu   Piel gniarek i Po nych

w Bia ej  Podlaskiej
z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

w sprawie : zatwierdzenia  sprawozdania Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych
                      w Bia ej  Podlaskiej  za okres  IV kadencji
Na podstawie art. 23 pkt. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorz dzie piel gniarek
i po nych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 z pó n. zm.),  uchwala si  co nast puje:

§1
Zatwierdza   si   sprawozdanie  Okr gowej  Rady  Piel gniarek  i  Po nych   w  Bia ej   Podlaskiej   za
okres  IV  kadencji  stanowi ce za cznik  do niniejszej uchwa y.

§2
Uchwa a  wchodzi  w ycie  z dniem podj cia.

Sekretarz Zjazdu                              Przewodnicz cy Zjazdu
Agnieszka Pastuszka                Ma gorzata Chwedoruk
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Uchwa a Nr 3
XX Okr gowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu   Piel gniarek i Po nych

w Bia ej  Podlaskiej
     z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

w sprawie:   zatwierdzenia  sprawozdania Okr gowego  Rzecznika Odpowiedzialno ci
Zawodowej w Bia ej Podlaskiej  za okres   IV kadencji

Na podstawie art. 23 pkt.2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorz dzie piel gniarek i  po nych
( Dz. U. Nr 41, poz. 178  z  pó n. zm.) uchwala si  co nast puje:

  § 1
Zatwierdza si  sprawozdanie Okr gowego Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej w Bia ej
Podlaskiej  za okres  IV kadencji.

§ 2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Sekretarz Zjazdu                                                                                              Przewodnicz ca Zjazdu
Agnieszka Pastuszka                                                                                         Ma gorzata Chwedoruk

Uchwa a Nr 4
XX Okr gowego Sprawozdawczo – Wyborczego  Zjazdu   Piel gniarek i Po nych

w Bia ej  Podlaskiej
     z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

w sprawie:   zatwierdzenia  sprawozdania Okr gowego  S du Piel gniarek i Po nych
w Bia ej Podlaskiej  za okres   IV kadencji

Na podstawie art. 23 pkt.2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorz dzie piel gniarek  i  po nych
( Dz. U. Nr 41, poz. 178  z  pó n. zm.) uchwala si  co nast puje:

§ 1
Zatwierdza si  sprawozdanie Okr gowego S du Piel gniarek i Po nych  w  Bia ej Podlaskiej
za okres  IV kadencji.

§ 2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
    Sekretarz Zjazdu Przewodnicz ca Zjazdu
Agnieszka Pastuszka Ma gorzata Chwedoruk

Uchwa a Nr 5
XX Okr gowego Sprawozdawczo – Wyborczego  Zjazdu   Piel gniarek i Po nych

w Bia ej  Podlaskiej
     z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

w sprawie:   zatwierdzenia  sprawozdania Okr gowej Komisji Rewizyjnej w Bia ej Podlaskiej  za
okres   IV kadencji
Na podstawie art. 23 pkt.2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorz dzie piel gniarek
i  po nych  ( Dz. U. Nr 41, poz. 178  z  pó n. zm.) uchwala si  co nast puje:

§ 1
Zatwierdza si  sprawozdanie Okr gowej Komisji Rewizyjnej w Bia ej Podlaskiej  za okres
IV kadencji.

§ 2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Sekretarz Zjazdu             Przewodnicz ca Zjazdu
Agnieszka Pastuszka             Ma gorzata Chwedoruk
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Uchwa a Nr 6
XX Okr gowego Sprawozdawczo – Wyborczego  Zjazdu   Piel gniarek i Po nych

w Bia ej  Podlaskiej
     z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

w sprawie:   udzielenia absolutorium Okr gowej Radzie Piel gniarek i Po nych w Bia ej
Podlaskiej  za okres   IV kadencji
Na podstawie art. 23 pkt.7 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorz dzie piel gniarek i  po nych
( Dz. U. Nr 41, poz. 178  z  pó n. zm.) uchwala si  co nast puje:

§ 1
Udziela si  absolutorium Okr gowej Radzie Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej  za okres IV
kadencji.

§ 2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
  Sekretarz Zjazdu Przewodnicz ca Zjazdu
Agnieszka Pastuszka                                                                              Ma gorzata Chwedoruk

__________________________________________________________________________________________
Uchwa a Nr 7

XX Okr gowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu   Piel gniarek i Po nych
w Bia ej  Podlaskiej

     z dnia 26 pa dziernika 2007 r.
w sprawie :  liczebno ci  organów Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych

w   Bia ej Podlaskiej.
Na podstawie art. 20 oraz  art. 23  pkt3  ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorz dzie piel gniarek
i po nych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 z pó n. zm. ), uchwala si  co nast puje:

§1
1.  Ustala si   nast puj cy  sk ad  liczbowy   organów  Okr gowej  Izby Piel gniarek  i Po nych
w Bia ej  Podlaskiej:
Okr gowa Rada Piel gniarek i Po nych -  13 osób    w tym:

1) Przewodnicz ca
2) 10 piel gniarek – 4 osoby -Bia a Podlaska,

          1 osoba -Mi dzyrzec Podlaski,
          2 osoby -Parczew

3) 2 po ne – 2 osoby –Radzy  Podlaski,
1 osoba - Suchowola

2. Okr gowa Komisja Rewizyjna -  4 osoby
3. Okr gowy S d – 6 w tym 1 po na
4. Okr gowy Rzecznik Odpowiedzialno ci Zawodowej – 5 osób w tym 1 po na

§2
Uchwa a  wchodzi  w ycie  z dniem podj cia.
Sekretarz Zjazdu              Przewodnicz cy Zjazdu

 Agnieszka Pastuszka                            Ma gorzata Chwedoruk

__________________________________________________________________________________

Uchwa a Nr 8
XX Okr gowego  Sprawozdawczo -Wyborczego Zjazdu   Piel gniarek i Po nych

w Bia ej  Podlaskiej
z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

w  sprawie  : wyboru przewodnicz cej i cz onków Okr gowej  Rady Piel gniarek
i Po nych, przewodnicz cych i cz onków Okr gowej Komisji Rewizyjnej i Okr gowego S du
Piel gniarek i Po nych oraz Okr gowego  Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej i jego
zast pców  w Bia ej  Podlaskiej  na V kadencj , oraz delegatów na Krajowy Zjazd
Na podstawie art. 23 pkt. 4 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorz dzie piel gniarek
i po nych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 z pó n. zm.),  uchwala si  co nast puje:
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§1
Na podstawie protoko u Komisji Skrutacyjnej XX  Okr gowego Sprawozdawczo – Wyborczego

Zjazdu Piel gniarek i Po nych  w Bia ej Podlaskiej w dniu 26 pa dziernika 2007 r. stwierdza si , e
dokonano wyborów organów Okr gowej Izby Piel gniarek  i Po nych na V kadencj :

1. W sk ad Okr gowej  Rady Piel gniarek i Po nych wchodz :
1) Ewa Czeczelewska - wybrana na stanowisko Przewodnicz cej Okr gowej Rady

Piel gniarek i Po nych,
2) Cz onkowie Okr gowej  Rady wybrani przez XX Okr gowy Zjazd Piel gniarek

i Po nych, a mianowicie:
a) El bieta Celmer vel Doma ska

b) Teresa Samoszuk

c) Jolanta Ladko

d) Marianna Tur

e) Ma gorzata Chwedoruk

f) Pawe  Grabowski

g) Tadeusz Zdunek

h) Krystyna Chwalczyk

i) Dorota Golec

j) Marianna Bojarczuk

Po ne:

a) Krystyna Bunia

b) Zofia Czarnacka

2.   W sk ad Okr gowej Komisji Rewizyjnej wchodz :
1) Aneta Stanis awek-  wybrana na stanowisko Przewodnicz cej Okr gowej  Komisji
Rewizyjnej,
2) Cz onkowie Okr gowej  Komisji Rewizyjnej wybrani  przez  XX  Okr gowy   Zjazd

Piel gniarek i Po nych, a mianowicie:

a) Mariola Horeglad

 b) Anna Jakubiuk

 c) Tomasz Sarzy ski

W sk ad Okr gowego  S du Piel gniarek i Po nych wchodz :
1) Cecylia Kie czewska -  wybrana na stanowisko Przewodnicz cej Okr gowego  S du

Piel gniarek i Po nych,
2) Cz onkowie Okr gowego  S du Piel gniarek i Po nych wybrani przez XX Okr gowy

Zjazd Piel gniarek i Po nych, a mianowicie;

a) Anna Krasa

b) Bo ena Nowakowska

c) Joanna Stipura

d) Urszula Celi ska

4. 1) Okr gowy  Rzecznik Odpowiedzialno ci Zawodowej – Janina Dziedzic - P anda
        2) Zast pcy  Okr gowego Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej a mianowicie:

a) Katarzyna Cybulska

b) Janina Kuzawi ska

c) Anna Ku miuk

d) Marta J drzejewska
     5. Delegaci na Krajowy Zjazd Piel gniarek i Po nych
1) Anna Kaliszuk
2) Teresa Samoszuk

§2
Uchwa a  wchodzi  w ycie  z dniem podj cia.
Sekretarz Zjazdu                            Przewodnicz cy Zjazdu
Agnieszka Pastuszka                            Ma gorzata Chwedoruk
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Uchwa a Nr 9
XX Okr gowego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Piel gniarek i Po nych

w Bia ej  Podlaskiej z dnia 26 pa dziernika 2007 r.
w sprawie:  upowa nienia   Okr gowej   Rady  do  opracowania   prowizorium

bud etowego   na   I  kwarta   2008r.
Na podstawie art. 23 pkt. 8 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o samorz dzie piel gniarek
i  po nych  ( Dz. U. Nr 41, poz. 178  z  pó n. zm.) uchwala si  co nast puje:

§ 1
Upowa nia si  Okr gow   Rad   do opracowania prowizorium  bud etowego na I kwarta  2008 roku
w wysoko ci ¼ bud etu  z roku 2007.

§ 2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
Sekretarz Zjazdu                          Przewodnicz ca Zjazdu
Agnieszka Pastuszka                         Ma gorzata Chwedoruk
__________________________________________________________________________________

     Uchwa a Nr 10
XX Okr gowego Sprawozdawczo-Wyborczego

Zjazdu Piel gniarek i Po nych
w Bia ej Podlaskiej

z dnia 26 pa dziernika 2007r.
w sprawie: powo ania  pe nomocnych przedstawicieli  Okr gowej  Rady  Piel gniarek

i  Po nych  na  terenie  dzia   poszczególnych  rejonów  wyborczych.
Na podstawie § 12 Regulaminu Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych zatwierdzonego Uchwa  Nr 6/IV/04

XVI Okr gowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych w dniu 20 marca 2004 roku uchwala si , co nast puje:
§1

W celu zapewnienia prawid owego obiegu informacji i nale ytej ochrony interesów zawodowych
cz onkom samorz du na terenie zak adów pracy – powo uje si  pe nomocnych przedstawicieli.

§2
Powierzenie pe nomocnictwa nast puje na okres kadencji tj. 4 lat, po uzyskaniu zgody Delegata.

§3
Ustala si  nast puj ce rejony, w których dzia aj  pe nomocnicy w imieniu Okr gowej Rady i  na
rzecz  cz onków  samorz du  danego  rejonu  wyborczego.
Rejon I Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Bia ej Podlaskiej:

1. Lewczuk Jolanta
2. Papi ska Gra yna

Rejon II Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej w Mi dzyrzecu Podlaskim
1. Chwedoruk Ma gorzata

Rejon III Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej w Parczewie
1. Zdunek Tadeusz

Rejon IV Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim
1. Pastuszka Agnieszka

Rejon V Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli
1. Bojarczuk Marianna

Rejon VI Podmioty zatrudniaj ce piel gniarki/po ne oraz indywidualne praktyki
piel gniarskie miasta i powiatu Bia a Podlaska

1. Kowalczuk El bieta
Rejon VII Podmioty zatrudniaj ce piel gniarki/po ne oraz indywidualne praktyki
piel gniarskie powiatu i miasta Radzy  Podlaski

1. Duda Andrzej
Rejon VIII Piel gniarki i po ne zatrudnione w instytucjach i placówkach zlokalizowanych na
terenie powiatu i miasta Parczew

1. Zydlewska Bo ena
§ 4

Uchwa a  wchodzi  w  ycie  z  dniem  podj cia.
Sekretarz  Zjazdu      Przewodnicz ca  Zjazdu
Agnieszka Pastuszka                                   Ma gorzata Chwedoruk
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STANOWISKO Nr 1
Okr gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej
z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

Wniosek w spawie:

Delegaci XX Okr gowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej apeluj
o bezwzgl dny udzia  przedstawiciela rodowiska piel gniarek i po nych w negocjacjach warunków
pracy i p ac z NFZ i Dyrektorowi placówek ochrony zdrowia.

Uzasadnienie:

Wprawdzie ustawa o samorz dzie piel gniarskim mówi, e przedstawiciel samorz du bierze
udzia  w takich negocjacjach; ten przywilej nie jest jednak respektowany przez dyrektorów placówek,
a przede wszystkim przez Narodowy Fundusz Zdrowia i podzia rodków finansowych odbywa si
poza naszym rodowiskiem i oczywi cie niekorzystnie dla piel gniarek.

Wa ny jest udzia  przedstawiciela piel gniarek podczas podzia u rodków
na Podstawow  Opiek  Zdrowotn , Opiek  D ugoterminow  Piel gniarsk .

Piel gniarki i po ne pracuj ce na kontraktach w powy szych zakresach s  na dzie  dzisiejszy
najgorzej  op acan   grup .

Sekretarz Zjazdu     Przewodnicz cy Zjazdu
Agnieszka Pastuszka                                 Ma gorzata Chwedoruk

   STANOWISKO Nr 2
Okr gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej
z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

Wniosek w sprawie:

Delegaci XX Okr gowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej wnioskuj  o
mo liwo ci kontraktowania us ug w zakresie „Piel gniarskiej Opieki D ugoterminowej” wy cznie
przez zak ady piel gniarskie lub indywidualne i grupowe praktyki piel gniarskie. „Piel gniarska
Opieka D ugoterminowa” jest dodatkowym produktem dla pacjentów i nie mo e by  realizowana
przez piel gniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach praktyki piel gniarskiej i kontraktów
piel gniarek rodowiskowo- rodzinnych.
Uzasadnienie

W zak adach podstawowej opieki zdrowotnej lekarze – kierownicy poradni, wykorzystuj
piel gniarki rodowiskowo – rodzinne i piel gniarki praktyki do wykonywania czynno ci z zakresu
opieki d ugoterminowej. Niejednokrotnie do tej pracy kierowane

 osoby bez odpowiednich kwalifikacji i w ramach podstawowego wynagrodzenia.

Warunki Szczegó owe Kontraktowania Us ug Zdrowotnych dok adnie okre laj  kompetencje
jakie powinna posiada  piel gniarka pracuj ca w opiece d ugoterminowej, jak równie  warunki i czas
pracy po wi cony pacjentowi (pó torej do dwóch godzin dziennie
u jednego pacjenta. Piel gniarka sprawuje opiek  u czterech pacjentów dziennie).  Nie wolno wi c

czy  pracy piel gniarki rodowiskowo – rodzinnej i piel gniarki opieki d ugoterminowej.
(Nadmieni , e NFZ bardzo przestrzega tych warunków w stosunku do praktyk piel gniarskich).
Pracuj c jednocze nie w rodowisku, piel gniarka nie ma mo liwo ci rzetelnego wywi zania si  z
czynno ci jakie powinna wykona  w ramach opieki d ugoterminowej.

Z za enia Piel gniarska Opieka D ugoterminowa  mia a by  oddzielnym produktem do
kontraktowania z Narodowym Funduszem Zdrowia przez piel gniarki. Niestety rodowisko
lekarskie kierowane nie zawsze dobrem pacjenta próbuje odebra  naszemu rodowisku i ten
przywilej.

Sekretarz Zjazdu Przewodnicz cy Zjazdu
Agnieszka Pastuszka                             Ma gorzata Chwedoruk
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STANOWISKO Nr 3
Okr gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej
z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

Wniosek w sprawie:

Delegaci XX Okr gowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej apeluj
o umo liwienie kontraktowania pobierania cytologii przez po  posiadaj  certyfikat Centralnego

rodka Koordynuj cego Program Profilaktyki Ca szyjki macicy, realizuj wiadczenia w gabinecie
pobra  rozmazów cytologicznych.

Uzasadnienie:

Skryning Ca szyjki macicy nie jest jednostk  chorobow , która musi by  leczona w ambulatoryjnej
poradni specjalistycznej, mo na go z powodzeniem realizowa  w punkcie pobra  rozmazów
cytologicznych lub cytobusach.

Mamy w Polsce kilkaset po nych doskonale wyszkolonych w kierunku pobierania cytologii
w skriningu, po to tylko aby pracowa y  u pana doktora lub pod jego kierownictwem, gdy  zgodnie z
obecnie obowi zuj cymi zasadami zawierania umów na 2008 rok tylko poradnie ginekologiczne mog
kontraktowa wiadczenia programu. Nale y wykorzysta  ten potencja  ludzki i umo liwi  po nym
z kwalifikacjami samodzielnie kontraktowa  i wykonywa  pobieranie rozmazów cytologicznych
poprzez zmian  zapisu w za . nr 6 do obecnie obowi zuj cego zarz dzenia nr 65/2007/DOZ.
Sekretarz Zjazdu Przewodnicz cy Zjazdu
Agnieszka Pastuszka                             Ma gorzata Chwedoruk

STANOWISKO Nr 5
Okr gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej
z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

Wniosek w sprawie:
Delegaci XX Okr gowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej apeluj

Organizowania szkole , konferencji dla piel gniarek i po nych nale cych do Okr gowej Izby
Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej na terenie placówek ochrony zdrowia, w których
pracuj , aby umo liwi  uczestnictwo w szkoleniach wi kszej liczbie kole anek z tzw. „terenu”.
Sekretarz Zjazdu Przewodnicz cy Zjazdu
Agnieszka Pastuszka                             Ma gorzata Chwedoruk

STANOWISKO Nr  4
Okr gowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej
z dnia 26 pa dziernika 2007 r.

Wniosek w Sprawie:

Delegaci XX Zjazdu Sprawozdawczo - Wyborczy Piel gniarek i Po nych w Bia ej
Podlaskiej  wnosz  o pozostawienie jak dotychczas procentowej, a nie kwotowej sk adki na
dzia alno  samorz du zawodowego piel gniarek i po nych.

Uzasadnienie.

Stanowczo sprzeciwiamy si  stanowisku wprowadzenia kwotowej sk adki na dzia alno
samorz du, i  ugodzi to w piel gniarki i po ne najni ej zarabiaj ce. Obecnie na terenie Polski
zarobki piel gniarek i po nych s  bardzo zró nicowane, jednak zdecydowana wi kszo  otrzymuje
minimalne pobory, z tego powodu trudno by oby ustali  kwot  sk adki miesi cznej takiej, która nie
skrzywdzi aby piel gniarek i po nych ma o zarabiaj cych.
Sekretarz Zjazdu Przewodnicz cy Zjazdu
Agnieszka Pastuszka                             Ma gorzata Chwedoruk
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Sprawozdanie
Okr gowej  Komisji  Rewizyjnej

Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej
za okres IV kadencji

Okr gowa Komisja Rewizyjna ukonstytuowa a si  5 listopada 2003 roku, przydzieli a funkcj
wewn trz komisji i ustali a plan pracy.

Rozpocz a prac  w 3 osobowym sk adzie:
Przewodnicz ca – Anna Jakubiuk
V-ce Przewodnicz ca – Maria Nazaruk
Sekretarz – Beata ak
Podstawa prawna:

Ustawa o samorz dzie piel gniarek i po nych z dnia 19.04.1991r. (Dz.U. Nr 41, poz.179)
z pó niejszymi zmianami,
Ustawa o rachunkowo ci z dnia 20.10.1994r. (Dz.U. Nr 121, poz.991) z pó n zmianami,
Regulamin gospodarki finansowej OIPiP w Bia ej Podlaskiej przyj ty uchwa  nr 5 XI
Okr gowego Zjazdu Piel gniarek i Po nych.
Zak adowy Plan Kont
Uchwa a Nr 12 IV KZPiP z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie regulaminu OKR
Uchwa a Nr 13 IV KZPiP z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie wysoko ci sk adki
cz onkowskiej oraz zasad jej podzia u.

Okr gowa Komisja Rewizyjna odby a 12 kontroli plus 11 kontroli kasy oraz 2 razy
uczestniczy a w szkoleniach zorganizowanych przez Naczeln  Komisj  Rewizyjn .

Ostatnia kontrola odby a si  20 wrze nia 2007r.
Kontrol  przeprowadzono w oparciu o wykaz aktów prawnych reguluj cych gospodark  finansow
Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych oraz Uchwa y Prezydium i Okr gowej Rady Piel gniarek
i Po nych.

Kontrol  obj to dzia  Ksi gowy i Skarbnika:
I Gospodarka finansowo-ksi gowa:
1. Dokumentacja operacji finansowo-ksi gowych;
2. Raporty kasowe oraz zasady prowadzenia kasy;
3. Ewidencja sk adek na rzecz Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej;
4. Dzia alno  wydawnicza /biuletyn/.
II Sekretariat Izby:

1. listy obecno ci;
2. ewidencja delegacji;
3. ewidencja znaczków pocztowych
4. prowadzenie korespondencji.

III Dzia  sekretarza:
1. posiedzenia Okr gowej Rady i Prezydium
- listy obecno ci
- protoko y
- uchwa y
2. sprawdzenie frekwencji na posiedzeniach Okr gowej Rady i Prezydium.

Ad. I
Okr gowa Komisja Rewizyjna po analizie dokumentów prowadzonych przez ksi gowo , nie wnosi
adnych zastrze .

Raporty kasowe prowadzone s  zgodnie z instrukcj .
Ewidencja druków cis ego zarachowania prowadzona jest prawid owo – dotyczy wydawania
za wiadcze  o prawie wykonywania zawodu dla piel gniarek i po nych.
Sprawdzono wp yw sk adek od cz onków samorz du.

Ad. II
Dzia  Sekretariat Izby:
Rozliczanie czasu pracy osób pe ni cych funkcje z wyboru oraz pracowników biura,
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Sprawdzono listy obecno ci – prowadzone s  przejrzy cie, podpisane przez osoby
upowa nione do nadzoru,
Ksi ka korespondencyjna prowadzona jest prawid owo, terminy odpowiedzi na
korespondencj  s  przestrzegane.
Ad. III
Dzia  Sekretarza Izby:

W dziale Sekretarza kontrolowano listy obecno ci, protoko y z posiedze  Prezydium  i Okr gowej
Rady Piel gniarek i Po nych.

Odby o si  46 posiedze  Prezydium – przyj to 137 uchwa , na posiedzeniach by o quorum. Okr gowa
Rada Piel gniarek i Po nych odby a 18 posiedze , przyj to 96 uchwa .

WNIOSKI:
Dokumentacja Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych prowadzona jest dok adnie

i rzetelnie. Pracownicy biura ze swoich obowi zków wywi zuj  si  prawid owo i zgodnie ze swoimi
kompetencjami.
Okr gowa Komisja Rewizyjna stwierdza, e wydatki zwi zane z funkcjonowaniem biura Okr gowej
Izby s  oszcz dne i uzasadnione.

ZALECENIA:
Okr gowa Komisja Rewizyjna stwierdza, e gospodarowanie funduszami odbywa si

w sposób oszcz dny i uzasadniony.
W du ym stopniu rodki finansowe na organizacj  spotka , konferencji oraz bie  dzia alno
pozyskiwane s  od sponsorów.

Ze wzgl du na nie stwierdzenie uchybie  w dokumentacji zwi zanej z dzia alno ci  finansow
Izby oraz wysokie koszty, Okr gowa Komisja Rewizyjna podj a decyzj  o nie powo ywaniu bieg ego
rewidenta.

rodki na bie  dzia alno , organizacj  spotka  i kontroli s  dodatkowo pozyskiwane od
sponsorów.

Wobec pozytywnych wyników ca okszta tu kontroli Okr gowej Izby Piel gniarek
i Po nych  w Bia ej Podlaskiej Okr gowa Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie absolutorium
za okres IV kadencji ust puj cej Okr gowej Radzie Piel gniarek i Po nych.

Anna Jakubiuk
Przewodnicz ca

Okr gowej Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie
z dzia alno ci Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej

Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej za lata 2003-2007

Zespó  Okr gowego Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej Piel gniarek i Po nych
w Bia ej Podlaskiej funkcj  sw  pe ni  w sk adzie:

El bieta Macech
Janina Dziedzic- P anda
Halina Ku ak
Barbara Wodzi ska

Do zada  Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej nale o badanie wp ywaj cych skarg
i ich rozpatrywanie oraz dzia alno  prewencyjna. post powanie zapobiegawcze przyjmowa o ró ne
formy przekazu, aby uwzgl dni  jak najszersz  rzesz  odbiorców. By y to informacje ustne, pisemne-
ukazuj ce si  na amach Biuletynu Informacyjnego OIPiP w Bia ej Podlaskiej oraz spotka
z Naczelnym Rzecznikiem Odpowiedzialno ci Zawodowej Pani  dr Gra yn  Rogal  - Pawelczyk.
Audytorium szkole  stanowili uczestnicy kursów organizowanych przez Stowarzyszenie Piel gniarek
i Po nych na Rzecz Rozwoju i Doskonalenia Zawodowego NOSTRUM. W okresie
sprawozdawczym ukaza y si  nast puj ce artyku y:
„Piel gniarka i po na wobec etyki zawodowej”
„Odpowiedzialno  zawodowa piel gniarek i po nych”
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„Dokumentacja medyczna jako przeka nik informacji”
„Poj cie jako ci w us ugach medycznych”
„Ustawiczne kszta cenie piel gniarek i po nych to obowi zek”

Oprócz wymienionych, cyklicznie ukazuj  si  opinie i porady prawne. Dnia 22.05.2005
zosta o zorganizowane w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym spotkanie z pani  dr Gra yn
Rogal - Pawelczyk nt. „Organizowanie piel gniarskich stanowisk pracy a odpowiedzialno
zawodowa” w trakcie którego udziela a odpowiedzi na pytania licznie zgromadzonych piel gniarek.
Pani Naczelny Rzecznik zaszczyci a nas obecno ci   dn. 16.09.2005 na konferencji szkoleniowej
po nych, kierowniczej kadry piel gniarek i po nych z prelekcj  na temat: „Zapobieganie
wykroczeniom zawodowym i ich konsekwencje. Jak organizowa  prac  na stanowiskach
piel gniarskich. Zadania i odpowiedzialno  kadry kierowniczej.”

Mimo dzia alno ci prewencyjnej nie uda o si  unikn  skarg do Okr gowego Rzecznika
Odpowiedzialno ci Zawodowej. Rozpatrywano pi  skarg z nast puj cym wynikiem:
2003r.- zosta a przekazana Przewodnicz cej OIPiP Pani Annie Kaliszuk
2003-2004r.-zosta a umorzona
2005r.-post powanie wyja niaj ce zako czono postawieniem zarzutów
2006-2007r.- trwa post powanie wyja niaj ce w odniesieniu do dwóch skarg

Rzecznik oraz zast pca bra y udzia  w szkoleniach organizowanych przez Naczelnego
Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej, Naczelny S d, Naczeln  Rad  Piel gniarek i Po nych.
Spotkania Zespo u Okr gowego Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej podyktowane by y
tocz cymi si  post powaniami wyja niaj cymi oraz przekazywaniem informacji z odbywanych
szkole .

Rzecznik informuje:
Dokumenty reguluj ce prac  Rzecznika s  odpowiednio zabezpieczone
Obs ug  kancelaryjn  zapewnia biuro OIPiP W Bia ej Podlaskiej
Przyj cia interesantów odbywa y si  w pierwszy poniedzia ek miesi ca w biurze
OIPiP

Okr gowy Rzecznik Odpowiedzialno ci
Zawodowej Piel gniarek i Po nych

El bieta Macech

Sprawozdanie
z dzia alno ci Okr gowego S du Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej
za okres 26.10.2003 – 26.10.2007

Okr gowy S d Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej w IV Kadencji OIPiP
funkcje swoje pe ni  w nast puj cym sk adzie osobowym:
Przewodnicz ca – Ewa Czeczelewska
I V-ce Przewodnicz ca – Ma gorzata Kostecka
II V-ce Przewodnicz ca – Bo ena Skrzeczkowska
Cz onkowie – Barbara So ko

-  Ilona Bilko
  • 24.11. 2003. odby o si  pierwsze spotkanie organizacyjne Okr gowego S du Piel gniarek
i Po nych w Bia ej Podlaskiej.
  • 20 – 22 kwietnia 2004 roku Przewodnicz ca Okr gowego S du uczestniczy a w szkoleniu
nt. „Prawnych aspektów odpowiedzialno ci zawodowej”, zorganizowanym przez NSPiP
w Warszawie, na którym zdoby a odpowiedni  wiedz  do pe nienia funkcji przewodnicz cej
OSPiP  i przeprowadzania rozpraw s dowych.
  • 18. 11 2005 roku w ramach dzia alno ci prewencyjnej OSPiP  Przewodnicz ca
przeprowadzi a szkolenie wewn trzoddzia owe w Oddziale Onkologiczno – Geriatrycznym
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WSzS w Bia ej Podlaskiej nt. „Odpowiedzialno  zawodowa piel gniarek w wietle
obowi zuj cych przepisów”, zach caj c piel gniarki  do znajomo ci, g ównie Kodeksu etyki
zawodowej piel gniarki i po nej Rzeczypospolitej Polskiej i  przestrzegania
go w czynno ciach piel gniarskich.
  • w styczniu 2006. do Okr gowego S du Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej
wp yn a jedna sprawa, przeprowadzono rozpraw  s dow  w nast puj cym sk adzie

dziowskim: przewodnicz ca – Ewa Czeczelewska; cz onkowie – Ma gorzata Kostecka,
Barbara So ko; protokolant – Ilona Bilko; orzeczono kar  – nagany. Powy sz  spraw
przeprowadzono ci le z obowi zuj cym Regulaminem Okr gowego S du Piel gniarek
i Po nych w Bia ej Podlaskiej z dn. 20 marca 2004. oraz Rozporz dzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Spo ecznej z dnia 19 stycznia 1993. w sprawie post powania w przedmiocie
odpowiedzialno ci zawodowej piel gniarki i po nej.
  • 24. 03 2006. kolejny raz Przewodnicz ca Okr gowego S du uczestniczy a w szkoleniu
wewn trzoddzia owym w Oddziale Otolaryngologii WSzS w Bia ej Podlaskiej przedstawiaj c
wyk ad nt. ”Odpowiedzialno ci zawodowej piel gniarek w wietle obowi zuj cych
przepisów”.
  • 30.05 – 1.06.2006. po raz drugi Przewodnicz ca Okr gowego S du  bra a udzia
w Konferencji warsztatowo – szkoleniowej nt. „Odpowiedzialno ci zawodowej i zachowa
etycznych w pracy piel gniarek i po nych” cyklicznie organizowanych przez Naczelny S d
Piel gniarek i Po nych w Warszawie. Nale y podkre li  przydatno  tych szkole ,
szczególnie z powodu warsztatowej formy  – przeprowadzania symulowanych rozpraw

dowych pod kierunkiem radcy prawnego NSPiP.
  • w maju 2007 w Konferencji  szkoleniowo – warsztatowej organizowanej przez NSPiP
w Warszawie, bra a udzia  Pani Barbara So ko – cz onek  Okr gowego S du, która równie
zwróci a uwag  na edukacyjny charakter powy szej konferencji.
  • 24.05.2007. odby a si  kontrola Okr gowego S du Piel gniarek i Po nych w Bia ej
Podlaskiej przeprowadzona przez Przewodnicz  Naczelnego S du Piel gniarek i Po nych
Pani  mgr Teres  Fichtner – Jeruzel. Kontrola dotyczy a g ównie poprawno ci prowadzenia
i przechowywania dokumentacji OSPiP. Przeprowadzona kontrola nie wykaza a adnych
nieprawid owo ci  ani uchybie  w pracy OSPiP w Bia ej Podlaskiej.
  • w maju 2007. w ramach dzia alno ci prewencyjnej OSPiP oraz na szczególne zaproszenie
OIPiP na uroczystej Konferencji z okazji Mi dzynarodowego Dnia Piel gniarki i Po nej
Pani Przewodnicz ca NSPiP mgr Teresa Fichtner – Jeruzel.
Wyk ad Pani Przewodnicz cej Naczelnego S du Piel gniarek i Po nych, który spotka  si
z du ym zainteresowaniem uczestniczek konferencji, zamkn  dzia alno  edukacyjno –
prewencyjn  z zakresu odpowiedzialno ci zawodowej piel gniarek i po nych
w czteroletniej pracy Okr gowego S du Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej.
W ramach dzia alno ci informacyjnej OSPiP w Biuletynie Informacyjnym OIPiP w Dziale
Prawnym, zamieszczane s  akty prawne, artyku y zawieraj ce problemy etyki, zagadnienia
dotycz ce odpowiedzialno ci zawodowej

Dokumenty S du s  odpowiedni zabezpieczone, obs ug  kancelaryjn  prowadzi biuro
Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej ul. Okopowa 3/218.

                                                                             Przewodnicz ca OSPiP
                                                                                                      Ewa Czeczelewska
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Sprawozdanie  finansowe
Okr gowej Izby Piel gniarek i Po nych

na  31.08.2007 r.
Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie

na  2007 r. na 31.08.2007

  I     WP YWY 230 000,00 164 661,95

1 Planowana dotacja 30 000,00 10 503,07
2 Dochód ze sk adek 190 000,00 141 307,08

3
Inne wp ywy (zezwolenia na kszta cenie,
zezwolenia na prowadzenie IPP, Sponsorzy, ) 10 000,00 12 851,80

  II    WYDATKI   NA  DZIA ALNO  IZBY 118 500,00 84 815,02

1 Wynagrodzenia osobowe brutto 49 000,00 37 379,13
2 ZUS sk adki emerytalno - rentowe i FP 11 000,00 8 090,80
3 Bezosobowy fundusz p ac 33 500,00 22 000,00
4 wiadczenia urlopowe 1 100,00 1 206,90
5 Delegacje 400,00 245,89
6 Materia y i wyposa enie 4 000,00 3 118,59

- materia y biurowe 1 700,00 1 005,49
- wyposa enie i amortyzacja 500,00 231,80
- rodki czysto ci 100,00 142,30
- prasa i poradniki 1 700,00 1 739,00

7 Us ugi obce 4 500,00 3 366,75
- us ugi telekomunikacyjne 4 000,00 2 982,45
- naprawa sprz tu 500,00 384,30

8 Czynsz za wynajem 13 500,00 8 762,16
9 Pozosta e koszty (prowizja bankowa, inne ) 1 500,00 644,80

III WYDATKI NA DZIA ALNO
STATUTOW 81 500,00 35 008,66

1 Fundusz zapomogowy 3 000,00 2 800,00

2
Komisja Kszta cenia i Doskonalenia
Zawodowego 56 750,00 17 210,46

3 Komisja Informacji 6 000,00 4 220,13
4 NRPiP -       6% sk adek 11 400,00 8 478,00
5 Koszty Zjazdu 3 500,00 1 547,00
6 Komisja Rewizyjna 100,00 0,00

7
Koszty Posiedze  Okr gowej Rady i
Prezydium 500,00 282,27

8 Koszty nieprzewidziane 250,00 470,80
IV   DOTACJA – ZADANIA PRZEJ TE OD
ADMINISTRACJI PA STWOWEJ 30 000,00 17 757,58

1 Prawo wykonywania zawodu 6 600,00 4 391,15
2 Prowadzenie rejestru piel gn. i po n. 19 900,00 13 183,03
3 Czynno ci zwi zane z orzekaniem 800,00 183,40
4 Czynno ci zwi zane z post. s dowym 600,00 0,00
5 rodek edukacyjno-informacyjny 2 100,00 0,00

Ogó em  wydatki II + III + IV 230 000,00 137 581,26
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XX OKR GOWY SPRAWOZDAWCZO -WYBORCZY
ZJAZD PIEL GNIAREK I PO NYCH W BIA EJ PODLASKIEJ

W OBIEKTYWIE

Nadanie odznacze  pa stwowych
wr czane przez Wojewod

Lubelskiego Wojciecha ukowskiego
Oznaczenia otrzyma y:

Anna Kaliszuk – z oty krzy  zas ugi
Marianna Tur – srebrny krzy  zas ugi

Joanna G owacka – br zowy krzy
zas ugi

Odznaczenia honorowe
„Za zas ugi dla ochrony zdrowia”

otrzyma y piel gniarki Anna Jakubiuk,
Joanna G owacka, Maria Nazaruk, Teresa

Samoszuk, Beata ak.

Nadanie oznacze
samorz dowych.

„Honorowe Wyró nienie
Samorz du Piel gniarek
i Po nych” otrzyma y:
Jadwiga wiruk, Danuta

Weremczuk, Alicja Kozawszka,
El bieta Maksymiuk, Gertruda

Cetnarowicz, firma Getinge
Poland
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 Delegaci XX Okr gowego
Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu

Piel gniarek i Po nych w Bia ej
Podlaskiej

Tajne g osowanie na Przewodnicz
Okr gowej Rady Piel gniarek

 i Po nych w Bia ej Podlaskiej

Nowo wybrana Przewodnicz ca
Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej Ewa Czeczelewska
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V Krajowy Zjazd Naczelnej Rady
  Piel gniarek   i   Po nych

w dniach 3-5 grudnia 2007 roku

El bieta Buczkowska zosta a ponownie wybrana na Prezesa Naczelnej Rady Piel gniarek
i Po nych. Wyboru dokonano w drugiej turze. Za jej kandydatur  g osowa o 161 delegatów,
za kandydatur  Hanny Gutowskiej —140 delegatów.

„Maj c wiadomo  nowych wyzwa  jakie stoj  przed ca  ochron  zdrowia, polskim
piel gniarstwem, b c jednocze nie prze wiadczon  o wielkim potencjale tkwi cym

w zawodach piel gniarki i po nej i roli naszych zawodów dla spo ecze stwa wyra am
gotowo  podj cia wyzwania”.

                                                                                          El bieta Buczkowska

CZ ONKOWIE NACZELNEJ RADY PIEL GNIAREK I PO NYCH
PIEL GNIARKI/PIEL GNIARZE

1. Adamek Danuta
2. B aszczyk Andrzej
4. Cicho ska-Marczak Maria
5. Garwacka-Czachor Elzbieta
6. Gutowska Hanna
7. Kabat Joanna
8. Kachaniuk Jan
9. Kaczmarek Tomasz
10. Kaliszuk Anna
11. Król Anna Maria
12. ukasik Stanis aw
13. Nadziejko Marian
14. Niewiadomski Tomasz
15. Panek Jaros aw
16. Raj Anna
17. Rozenberger Weronika
18. Stachowska Maria
19. Szwed Ma gorzata
20. zak Ewa
21. nieg Aleksandra
22. Tytu a Andrzej
23. Wróblewska Ma gorzata Izabela
24. Wypych Ma gorzata
25. Zaczyk El bieta
26. Zajda Izabela
27. Zielonka Wies aw

PO NE
1. J drzejewska Leokadia
2. Kaleta Maria
3. Wo nicka Joanna

CZ ONKOWIE NACZELNEGO S DU
PIEL GNIAREK I PO NYCH V
KADENCJI:
1. Aszyk Tomasz
2. Boniecka Halina
3. Grzegórska Ewa Edyta
4. Januchowska Maria
5. Kapela czyk El bieta
6. Karlson Anna
7. Kawalec Jadwiga
8. Klonowski Dariusz
9. abowicz Beata
10. opatka Magdalena
11. Marsza  Wanda
12. Matysiak Bo ena
13. Minorczyk Ma gorzata
14. Sajewicz Gra yna
15. Sarnecka Maria
16. Sikora Aldona
17. wi tochowska Ewa
18. Wi niewski Mariusz
CZ ONKOWIE NACZELNEJ KOMISJI
REWIZYJNEJ V KADENCJI:
1. Andrzejewski Tomasz
2. Budrecka Ewa
3. Chomicz Gra yna Maria
4. Czech Tomasz
5. Domaradzka-Kochanek Stanis awa
6. Golicka-Rak Marzenna
7. Grabowska Maria
8. Ordon Walenty
9. Stanek Ewa
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10. Wójs Henryk
CZ ONKOWIE NACZELNEGO
RZECZNIKA
ODPOWIEDZIALNO CI
ZAWODOWEJ:
1. wilichowska Barbara
2. Doeringer Ewa
3. Kosi ska Bo ena
4. Kowalska Danuta Ewa
5. Kriese Beata Bernadeta
6. Majcherek Maria

7. Michnal Lucyna
8. Misiek Irena
9. Molka Ewa
10. Orzechowski Pawe
11. Rogala-Pawelczyk Gra yna
12. Smalec Maria Krystyna
13. Stopi ska Irena Wanda
14. Szel g Danuta
15. wietlik Barbara Anna
16. Talaga Zdzis aw

Z prac Naczelnej Rady
Piel gniarek i Po nych

Uchwa y Naczelnej Rady Piel gniarek i Po nych z dnia 12 - 13 grudnia 2007 roku
w sprawie:

sk adu Prezydium Naczelnej rady Piel gniarek i Po nych
wymiaru czasu pracy osób sprawuj cych funkcje w organach samorz du, których
pe nienie mo e by  wynagradzane.
zasad wynagradzania osób pe ni cych funkcj  w organach samorz du piel gniarek
i po nych
upowa nienia Prezydium naczelnej rady Piel gniarek i Po nych do dzia ania
w imieniu naczelnej Rady piel gniarek i Po nych
wyboru Prezydium Naczelnej Rady Piel gniarek i Po nych
upowa nienia cz onków Prezydium Naczelnej Rady Piel gniarek i Po nych
V kadencji do sk adania woli w zakresie maj tkowych i zaci gania zobowi za
finansowych
wytypowania przedstawicieli samorz du do komisji kwalifikacyjnych
i egzaminacyjnych kursów i szkole
przekazania obowi zków Sekretarza i Skarbnika Naczelnej Rady Piel gniarek
i po nych
powo ania komisji problemowych dzia aj cych przy Naczelnej Radzie Piel gniarek
i Po nych
utrzymania mocy Uchwa y Nr 138/IV/07 Prezydium Okr gowej rady Piel gniarek
i Po nych w Bia ej Podlaskiej z dnia 27 wrze nia 2007 roku
wpisu do rejestru podmiotów prowadz cych kszta cenie podyplomowe piel gniarek
i po nych
zmiany uchwa y prezydium naczelnej rady Piel gniarek i Po nych
Nr 535/IVP/2007 z dnia 2 pa dziernika w sprawie wpisu do rejestru podmiotów
prowadz cych kszta cenie podyplomowe piel gniarek i po nych
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Stanowisko
Naczelnej Rady Piel gniarek i Po nych

z dnia 13 grudnia 2007 roku
w sprawie: warto ci stawek kapitacyjnych dla lekarza, piel gniarki, po nej

podstawowej opieki zdrowotnej, które maj  obowi zywa  od 2008 roku

Naczelna Rada Piel gniarek i Po nych wnioskuje do Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia o podj cie natychmiastowych dzia  zmierzaj cych do zmiany za cznika
nr 1 do Zarz dzenia Nr 69/2007/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 25 wrze nia
2007 roku w sprawie okre lenia warunków zawierania i realizacji umów  o udzielanie wiadcze
opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna,  w kwestii dotycz cej jednostki
rozliczeniowej (stawki kapitacyjnej) przeznaczonej dla piel gniarki, po nej poz, piel gniarki
rodowiska nauczania i wychowania na wiadczenia realizowane przez ww. wiadczeniodawców

i zobowi zania Oddzia y Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, aby zaproponowane stawki
maksymalne obowi zywa y od 1 stycznia 2008 roku (a nie od 1 lipca 2008 roku).

Naczelna Rada Piel gniarek i Po nych postuluje, aby stawki bazowe kapitacyjne okre lone
w za czniku nr 1 „Warto ci stawek kapitacyjnych, ponad, rycza tów i punktu  w POZ” wynosi y
od 1 stycznia 2008 roku:
- dla piel gniarki poz – 20,28;
- po nej poz – 10,44;
- piel gniarki szkolnej – 37,44.

Piel gniarki i po ne inwestowa y i nadal inwestuj  olbrzymie rodki finansowe
przeznaczone na funkcjonowanie indywidualnych praktyk, grupowych praktyk, niepublicznych
zak adów opieki zdrowotnej. Ponadto realizuj c wiadczenia zdrowotne ponosz  koszty zwi zane
z zapewnieniem wiadczeniobiorcy wyrobów medycznych niezb dnych do realizacji indywidualnego
planu opieki pacjenta.

W przypadku nie uwzgl dnienia stanowiska Naczelnej Rady Piel gniarek i Po nych dojdzie
do obni enia jako ci wiadcze  zdrowotnych, dalszego ograniczenia samodzielno ci zawodowej
piel gniarek i po nych poprzez sprowadzanie ich do roli podwykonawców zlece .

Nie uwzgl dnienie powy szego postulatu b dziemy traktowa  jako dyskryminacj
piel gniarek i po nych podstawowej opieki zdrowotnej.

Prezes
El bieta Buczkowska

Notatka ze spotkania Rady Spo ecznej
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

w dniu 20 grudnia 2007r.

W spotkaniu uczestniczy  Tadeusz Wadas – cz onek Naczelnej Rada Piel gniarek
i Po nych.

Dnia 20 grudnia 2007r. w trakcie spotkania Rady Spo ecznej procedowane by y zagadnienia
zgodnie z zaplanowanym porz dkiem obrad. W punkcie sprawy bie ce i wolne wnioski
przewodnicz cy Rady Pan Piotr Gryza udzieli  mi g osu. W swojej wypowiedzi poruszy em
nast puj ce problemy naszego rodowiska:
- stawki kapitacyjnej dla piel gniarek i po nych na 2008 rok;
- posiadania gabinetu przez piel gniarki i po ne wiadcz cej us ugi w ramach
  indywidualnej lub grupowej praktyki;
- nocnej i wi tecznej wyjazdowej opieki piel gniarskiej.

Zakwestionowa em merytoryczn  i prawn  tre  Zarz dze  69 i 105 Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia (dost pne na stronie internetowej NFZ) jako sprzeczne z obowi zuj cym stanem
prawnym. Prezes Jacek Paszkowski – zobowi za  si , e pilnie spotka si   z przedstawicielami
rodowiska piel gniarek  i po nych w celu omówienia w/w problemów.
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Okr gowa Izba
Piel gniarek i Po nych informuje

Kalendarium
05.11.07r.

Przewodnicz ca Ewa Czeczelewska uczestniczy a w Regionalnym Posiedzeniu ZZPiP w Lublinie.
07.11.07r.

Sekretarz El bieta Celmer vel Doma ska uczestniczy a w spotkaniu zorganizowanym przez ZZPiP WSzS
w Bia ej Podlaskiej, na którym go ci  pose  na Sejm Adam Abramowicz oraz Przewodnicz cy Rady Spo ecznej
WSzS Dariusz Stefaniuk; Pierwsze posiedzenie  Okr gowej Rady Piel gniarek   i Po nych

08.11.07r.
Przewodnicz ca Ewa Czeczelewska reprezentuje Okr gow  Izb  Piel gniarek i Po nych na Uroczystym
Wr czeniu Certyfikatu Systemu Zarz dzania Jako ci  ISO 9001;2000 w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Bia ej Podlaskiej.

09.11.07r.
Warsztaty szkoleniowe na temat: „Profilaktyka chorób alergicznych. Choroby uszu, nosa i zatok przynosowych.
Piel gnacja skóry nadmiernie suchej przy przebiegu AZS” zorganizowane w ramach wspó pracy OIPiP w Bia ej
Podlaskiej i firmy PELARGOS.

12.11.07r.
Pierwsze posiedzenie Organu Okr gowego S du Piel gniarek i Po nych.

15.11.07r.
Pierwsze posiedzenie Zespo u Okr gowego Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej Piel gniarek  i Po nych.

16.11.07r.
Pierwsze posiedzenie Zespo u Okr gowej Komisji Rewizyjnej.

20.11.07r.
Egzamin po 5-letniej przerwie w wykonywaniu zawodu 1 piel gniarki i 1 piel gniarza  z Radzynia Podlaskiego.
Sk ad Komisji Egzaminacyjnej stanowi y: Piel gniarka Naczelna Gra yna Kondraszuk, Przewodnicz ca ORPiP
Ewa Czeczelewska, Cz onek ORPiP Teresa Samoszuk, Piel gniarka Oddzia owa OIOM Agnieszka Pastuszka.

22.11.07r.
I spotkanie Pe nomocników Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej, wr czenie
Pe nomocnictw.

22-23.11.2007r.
Szkolenie Okr gowych Rzeczników Odpowiedzialno ci Zawodowej na temat: „Post powanie  w przedmiocie
odpowiedzialno ci zawodowej piel gniarek i po nych. Prewencja wykrocze  zawodowych, zadania
Okr gowego Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej   w przeciwdzia aniu korupcji w systemie ochrony
zdrowia” zorganizowane przez Naczelnego Rzecznika. Uczestniczy a Janina Dziedzic-P anda Okr gowy
Rzecznik w Bia ej Podlaskiej.

26.11.07r.
Przewodnicz ca ORPiP Ewa Czeczelewska uczestniczy a w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Spo ecznego w Lublinie.

29.11.07r.
Konferencja w Lublinie zorganizowana przez Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Wojewódzki O rodek
Koordynuj cy nt. „Populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi”. Uczestniczy a El bieta Celmer
vel Doma ska – Sekretarz ORPiP.

30.11.07r.
Kompleksowa kontrola przeprowadzona przez Okr gow  Komisj  Rewizyjn  w biurze OIPiP.

30.11.07r.
Posiedzenie szkoleniowe Zespo u Okr gowego Rzecznika Odpowiedzialno ci Zawodowej Piel gniarek
i Po nych – przekazanie informacji po szkoleniu w Warszawie.

03.12.07r.
Spotkanie organizacyjne Komisji Kszta cenia i Doskonalenia Zawodowego Piel gniarek  i Po nych.

06.12.07r.
Spotkanie organizacyjne Komisji Informacji dzia aj cej przy Okr gowej Izbie Piel gniarek   i Po nych.

3-5.12.07r.
V Krajowy Zjazd Piel gniarek i Po nych – udzia  wzi y: Przewodnicz ca ORPiP Ewa Czeczelewska
i  Delegat na Krajowy Zjazd – Anna Kaliszuk.

11.12.07r.
Posiedzenie Rady Programowej ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Bia a Podlaska.

12-13.12.07r.
Posiedzenie Naczelnej Rady Piel gniarek i Po nych w Warszawie uczestniczy y: Ewa Czeczelewska
Przewodnicz ca ORPiP i Anna Kaliszuk Cz onek Naczelnej Rady Piel gniarek   i Po nych.

17.12.07r.
Posiedzenie Prezydium i Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych w Bia ej Podlaskiej.
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Uchwa a Nr 9/V/07
Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych

w Bia ej Podlaskiej
z dnia 17 grudnia 2007r.

w sprawie: powo ania komisji problemowych dzia aj cych przy Okr gowej Radzie Piel gniarek i Po nych
ustalenia ich sk adu osobowego. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku
o samorz dzie piel gniarek i po nych (Dz. U. Nr 41 poz. 178 z pó n. zm.) uchwala si , co nast puje:

§ 1
Dla realizacji ustawowych zada  samorz du piel gniarek i po nych, Okr gowa Rada Piel gniarek
i Po nych powo uje nast puj ce komisje problemowe:

1. Komisja Kszta cenia i Doskonalenia Zawodowego, w sk adzie:
lifirczyk Anna – przewodnicz ca

Bronikowska Teresa – cz onek
Kopryaniuk Jolanta– cz onek
Kowalczuk El bieta– cz onek
Muszy ska Agnieszka– cz onek
Tereszko Iwona– cz onek
Grabowski Pawe  - cz onek

2. Komisja Prawa i Legislacji, w sk adzie
Moszkowska Aniela - przewodnicz ca
Kaliszuk Anna
Bunia Krystyna
Tro cia czuk Gra yna

3. Komisja ds. emerytów piel gniarek i po nych, w sk adzie
Kozawska Alicja - przewodnicz ca
Maksymiuk El bieta
Gr bska Celina
Stasiak Teresa

4. Komisja ds. Etyki Zawodowej Piel gniarki i Po nej, w sk adzie
Matwiejczuk Danuta
Papinska Gra yna
Supe  Krystyna
Staniszewska Miros awa
Wodzi ska Barbara

5. Komisja Informacji, w sk adzie
owacka Joanna - przewodnicz ca

Celmer vel Doma ska El bieta – cz onek
Fr czek Iwona – cz onek
Olisiejuk Anna – cz onek
Bilko Ilona – cz onek

6. Komisja ds. piel gniarstwa rodowiskowego i opieki d ugoterminowej, w sk adzie
Wala Alicja
Latusek Joanna
Sinicka Joanna
So ko Barbara

7. Komisja ds. indywidualnych/grupowych  praktyk  piel gniarskich, w sk adzie:
Czeczelewska Ewa – przewodnicz ca
Ladko Jolanta – cz onek
Koszewska Ewa – cz onek

§ 2
Komisje mog  powo  spo ród swego sk adu zespo y problemowe.

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

              Sekretarz                  Przewodnicz ca

El bieta Celmer vel Doma ska                                                                           Ewa Czeczelewska
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DZIA   PRAWNY
ROZPORZ DZENIE

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
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 lipca 1996r.
o zawodach piel gniarki i po nej (Dz. U. z 2001 r. Nr
57, poz. 602, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje:

    § 1.
Piel gniarka jest uprawniona do wykonywania
samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego
1. wiadcze  zapobiegawczych obejmuj cych:
a) prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki
w yciu z chorob  i niepe nosprawno ci  w stosunku do
cz owieka chorego i jego rodziny,
b) psychoedukacj  chorych z zaburzeniami psychicznymi
i uzale nieniami oraz ich rodzin, pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego,
c) prowadzenie poradnictwa w zakresie ywienia
doros ych oraz dzieci zdrowych,
d) prowadzenie poradnictwa w zakresie ywienia dzieci
chorych, pod warunkiem uzyskania tytu u specjalisty
w dziedzinie piel gniarstwa pediatrycznego,
e) prowadzenie poradnictwa w zakresie sprawowania
opieki nad dzie mi z grup dyspanseryjnych, pod
warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie
piel gniarstwa w rodowisku nauczania i wychowania
lub uzyskania tytu u specjalisty w dziedzinie
piel gniarstwa pediatrycznego,
f) piel gnacj  skóry i b on luzowych z zastosowaniem
rodków farmaceutycznych i materia ów medycznych,

g) wykonywanie szczepie  ochronnych w ramach
kalendarza szczepie  i na zlecenie w ciwych jednostek
organizacyjnych s by zdrowia oraz wystawianie
zwi zanych z tym za wiadcze , pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego,
h) organizacj  izolacji chorych zaka nie w miejscach
publicznych i w warunkach domowych;
2. wiadcze  diagnostycznych obejmuj cych:
a) wykonywanie badania fizykalnego, pod warunkiem
uzyskania tytu u specjalisty w dziedzinie piel gniarstwa,
b) wykonywanie badania fizykalnego umo liwiaj cego
wczesne wykrywanie chorób sutka, pod warunkiem
odbycia kursu specjalistycznego,
c) kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie
materia ów do bada  diagnostycznych, pod warunkiem
uzyskania tytu u specjalisty w dziedzinie piel gniarstwa,
d) kierowanie na badania lub pobieranie materia ów do
bada  bakteriologicznych (mocz, ka , plwocina, wymazy
z nosa, gard a i narz dów p ciowych i inne wydzieliny),
pod warunkiem uzyskania tytu u specjalisty w dziedzinie
piel gniarstwa,
e) wykonywanie testów diagnostycznych dla oznaczenia
cia  ketonowych i glukozy we krwi i w moczu,
f) oznaczanie glikemii za pomoc  glukometru,
g) wykonywanie bada  przesiewowych oraz kierowanie
do lekarzy, pod warunkiem odbycia kursu
kwalifikacyjnego w zakresie piel gniarstwa
w rodowisku nauczania i wychowania lub w zakresie
piel gniarstwa rodowiskowego (rodzinnego),
h) wykonywanie EKG, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
i) wykonywanie pulsoksymetrii,

j) wykonywanie pomiarów st enia gazów bior cych
udzia  w procesie oddychania (gazometrii, kapnometrii),
pod warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego
w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
k) ocen  wydolno ci oddechowej metod  spirometrii,
l) wst pn  ocen  ci ko ci urazów i organizacj
bezpiecznego transportu chorego,
m) ocen  stopnia i powierzchni oparze  oraz podj cie
dzia  leczniczych w ramach pomocy przedlekarskiej,
pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
n) ocen  stanu wiadomo ci chorego z wykorzystaniem

ciwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), pod
warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie
anestezjologii i intensywnej terapii lub uzyskania tytu u
specjalisty w dziedzinie piel gniarstwa,
o) ocen  poziomu znieczulenia pacjenta oraz
relaksometri , pod warunkiem uzyskania tytu u
specjalisty w dziedzinie piel gniarstwa w zakresie
anestezjologii i intensywnej terapii,
p) prowadzenie bilansu wodnego,
q) ocen  stopnia przewodnienia pacjenta dializowanego,
pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
r) ocen  i monitorowanie bólu oraz innych objawów
u przewlekle chorych obj tych opiek  paliatywn  oraz
ocen  wydolno ci fizycznej chorego, pod warunkiem
odbycia kursu specjalistycznego,
s) ocen  jako ci ycia chorego obj tego opiek
paliatywn , pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego;
3. wiadcze  leczniczych obejmuj cych:
a) ustalanie diety w ywieniu ludzi chorych, w oparciu
o obowi zuj ce w tym zakresie wytyczne,
b) dobór i wykorzystanie ró nych technik karmienia
u chorych,
c) zak adanie zg bnika do dka i odbarczenie tre ci,
d) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciep a
i zimna,
e) zak adanie cewnika do p cherza moczowego
i usuwanie za onego cewnika,
f) p ukanie p cherza moczowego,
g) wykonywanie zabiegów doodbytniczych (lewatywa,
wlewka, kroplówka),
h) dobór sposobów i opatrywanie oparze , ran, odle yn
(do III° w cznie) oraz przetok, pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego,
i) zdejmowanie szwów, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
j) dora ne podawanie tlenu,
k) tlenoterapi , pod warunkiem uzyskania tytu u
specjalisty w dziedzinie piel gniarstwa,
l) wykonywanie inhalacji,
m) stosowanie baniek lekarskich,
n) wykonywanie kaniulacji  obwodowych,
o) podawanie do ylne leków oraz kroplowe przetaczanie
do ylne p ynów w ramach post powania w resuscytacji
kr eniowo-oddechowej wed ug obowi zuj cych
standardów post powania w stanach nagl cych, pod
warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
p) dora  modyfikacj  sta ej dawki leczniczej insuliny
krótko dzia aj cej,
q) kroplowe przetaczanie do ylne p ynów, podawanie
do ylne leków (Heparinum, Natrium Chloratum 0,9%,
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Glucosum 5%, Natrium Chloratum 10%, Calcium 10%)
oraz modyfikacj  ich dawki, w trakcie trwania dializy,
zgodnie z planem leczenia ustalonym dla danego
pacjenta oraz obowi zuj cymi w danym zak adzie opieki
zdrowotnej standardami, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
r) dora  modyfikacj  dawki leczniczej leku
przeciwbólowego i leków stosowanych w celu
agodzenia innych dokuczliwych objawów (duszno ,

nudno ci, wymioty, l k, delirium) u chorych obj tych
opiek  paliatywn , pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
s) podawanie na zlecenie lekarskie do ylne,
zewn trzoponowe i podskórne leków agodz cych
dokuczliwe objawy u chorych obj tych opiek
paliatywn , z uwzgl dnieniem nowoczesnych technik
(stosowanie analgezji sterowanej przez chorego- PCA,
ci ego podawania leków i p ynów podskórnie przy

yciu zestawu "Buterfly" oraz infuzorów), pod
warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
t) przygotowanie chorych (i ich rodzin) leczonych
metodami: Ci a Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa
(CADO), Automatyczna Dializa Otrzewnowa (ADO)
i hemodializa oraz hiperalimentacja - do wspó udzia u
w prowadzonym leczeniu, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
u) wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach
nag ych, pod warunkiem uzyskania tytu u specjalisty
w dziedzinie piel gniarstwa w zakresie anestezjologii
i intensywnej terapii,
w) wykonywanie defibrylacji, pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego,
x) zastosowanie unieruchomienia przy z amaniach ko ci
i zwichni ciach oraz przygotowanie chorego do
transportu,
y) zlecanie transportu chorego,
z) prowadzenie psychoterapii podstawowej oraz
wykorzystanie elementów psychoterapii kwalifikowanej,
pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego;
4. wiadcze  rehabilitacyjnych obejmuj cych:
a) prowadzenie rehabilitacji przy kowej w celu
zapobiegania powik aniom wynikaj cym
z unieruchomienia,
b) prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie,
pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobs ugi),
c) prowadzenie aktywizacji podopiecznych
z wykorzystaniem elementów terapii zaj ciowej, pod
warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
d) prowadzenie terapii kreatywnej i rehabilitacji chorych
wymagaj cych opieki paliatywnej, pod warunkiem
odbycia kursu specjalistycznego,
e) prowadzenie instrukta u w zakresie treningu p cherza
moczowego u chorych z problemem nietrzymania
moczu, pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
f) prowadzenia instrukta u w zakresie hartowania
i kszta towania kikuta amputowanej ko czyny, pod
warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
g) rehabilitacj  podopiecznych z zaburzeniami
psychicznymi, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
h) wnioskowanie o obj cie opiek  spo eczn , pod
warunkiem odbycia kursu kwalifikacyjnego w zakresie
piel gniarstwa rodowiskowego (rodzinnego).
Rodzaje bada  diagnostycznych i materia ów do tych
bada , o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, okre la
za cznik nr 1 do rozporz dzenia.

  § 2.
Piel gniarka systemu w rozumieniu art. 3 pkt 6 ustawy z

dnia 8 wrze nia 2006 r. o Pa stwowym Ratownictwie
Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr
89, poz. 590), jest uprawniona do wykonywania
samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego medycznych
czynno ci ratunkowych obejmuj cych:
1)ocen  stanu pacjenta w celu ustalenia post powania
i podj cia decyzji o prowadzeniu lub odst pieniu od
medycznych czynno ci ratunkowych;
2)uk adanie pacjenta w pozycji w ciwej dla jego stanu

zdrowia lub odniesionych obra ;
3)podj cie i prowadzenie podstawowej i zaawansowanej

resuscytacji kr eniowo – oddechowej u doros ych i dzieci
wed ug standardów og oszonych w obwieszczeniu wydanym
na podstawie art. 43 ustawy z dnia 8 wrze nia 2006r.
o Pa stwowym Ratownictwie Medycznym;

4) bezprzyrz dowe przywracanie dro no ci dróg
oddechowych;

5) przyrz dowe przywracanie i zabezpieczanie dro no ci
dróg oddechowych z zastosowaniem w szczególno ci:

a) rurki ustno – gard owej,
b) rurki nosowo – gard owej,
c) maski krtaniowej,
d) rurki krtaniowej,
e) konikopunkcji (pod warunkiem odbycia

dodatkowego kursu specjalistycznego);
6) odsysanie dróg oddechowych;
7)  podj cie tlenoterapii biernej lub wspomagania
oddechu lub wentylacji zast pczej powietrzem lub
tlenem:
a) r cznie - z u yciem:
- maski twarzowej,
- zastawki jednokierunkowej i worka oddechowego,
b) mechanicznie – z u yciem respiratora;
8)  intubacj  dotchawicz  w laryngoskopii bezpo redniej
w nag ym zatrzymaniu kr enia przez usta lub przez nos,
bez u ycia rodków zwiotczaj cych oraz prowadzenie
wentylacji zast pczej;
9) wykonanie EKG;
10) wykonanie defibrylacji r cznej na podstawie EKG;
11) wykonanie defibrylacji zautomatyzowanej;
12) monitorowanie czynno ci uk adu oddechowego;
13) monitorowanie czynno ci uk adu kr enia metodami
nieinwazyjnymi;
14) wykonanie kaniulacji  obwodowych ko czyn
górnych i dolnych oraz y szyjnej zewn trznej;
15) wykonanie doj cia doszpikowego przy u yciu
gotowego zestawu (pod warunkiem odbycia
dodatkowego kursu specjalistycznego);
16) podawanie leków drog  do yln , domi niow ,
podskórn , dotchawicz , doustn , doodbytnicz
i wziewn  oraz doszpikow , przy u yciu gotowego
zestawu (podawanie leków drog  doszpikow  pod
warunkiem odbycia dodatkowego kursu
specjalistycznego);
17) odbarczenie odmy pr nej drog  nak ucia jamy
op ucnowej (pod warunkiem odbycia dodatkowego kursu
specjalistycznego);
18) oznaczanie poziomu parametrów krytycznych
z u yciem dost pnego sprz tu, w tym w szczególno ci:
a) poziomu glukozy w surowicy,
b) poziomu elektrolitów w surowicy,
c) badania gazometrycznego krwi w niczkowej;
19) opatrywanie ran;
20) tamowanie krwotoków;
21) unieruchamianie kr gos upa ze szczególnym
uwzgl dnieniem odcinka szyjnego;
22) odebranie porodu nag ego w warunkach
pozaszpitalnych;
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23) segregacj  medyczn  w rozumieniu art. 43 ust. 2
ustawy z dnia 8 wrze nia 2006 r. o Pa stwowym
Ratownictwie Medycznym;
24) podejmowanie dzia  zabezpieczaj cych w celu
ograniczenia skutków zdrowotnych zdarzenia;
25) przygotowanie pacjenta i opieka medyczna podczas
transportu przez zespó  ratownictwa medycznego
w rozumieniu art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 8 wrze nia
2006 r. o Pa stwowym Ratownictwie Medycznym.

           § 3.
Piel gniarka,  o  której  mowa  w  §  2,  wykonuj ca
okre lone w rozporz dzeniu medyczne czynno ci
ratunkowe, jest uprawniona do podania pacjentowi
dora nie w nag ych wypadkach, bez zlecenia lekarza,
leków zamieszczonych w wykazie stanowi cym
za cznik nr 2 do rozporz dzenia.

           § 4.
W zwi zku z samodzielnym wykonywaniem wiadcze
leczniczych piel gniarka jest uprawniona do podania
pacjentowi dora nie w nag ych wypadkach, bez zlecenia
lekarza, leków zamieszczonych w wykazie stanowi cym
za cznik nr 3 do rozporz dzenia.

                            § 5.
1. Piel gniarka zatrudniona w zak adzie opieki
zdrowotnej informuje, bez zb dnej zw oki, lekarza
o samodzielnym wykonaniu wiadcze  wymienionych
w § 1 oraz o podanych lekach.
2. Przepis ust. 1 stosuje si  odpowiednio do piel gniarki
wykonuj cej opiek  nad pacjentem poza zak adem opieki
zdrowotnej, je eli w jej obecno ci pacjent zostanie obj ty
opiek  lekarsk .

           § 6.
1. Po na jest uprawniona do wykonywania
samodzielnie:
1) wiadcze  zapobiegawczych obejmuj cych:
a) sprawowanie opieki przedkoncepcyjnej nad kobiet
w celu przygotowania jej do wiadomego planowania
rodziny, sprawowania opieki nad noworodkiem
i niemowl ciem,
b) prowadzenie poradnictwa w zakresie przygotowania
rodziny do pe nienia funkcji prokreacyjnej, pod
warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
c) prowadzenie czynnego poradnictwa w odniesieniu do
kobiet ci arnych oraz kierowanie do lekarzy
specjalistów,
d) przygotowanie kobiet do prowadzenia samoobserwacji
we wszystkich okresach ycia w celu wczesnego
wykrywania i likwidacji czynników ryzyka schorze
nowotworowych,
e) prowadzenie czynnego poradnictwa w odniesieniu do
kobiet ze schorzeniami ginekologicznymi,
f) ustalanie diety w poszczególnych okresach ycia
kobiety, w ci y fizjologicznej i ci y wysokiego ryzyka,
g) przeprowadzanie wizyt patrona owych u po nicy
i noworodka (niemowl cia),
h) prowadzenie poradnictwa w zakresie ywienia
noworodków i niemowl t zdrowych,
i) piel gnacj  skóry i b on luzowych z zastosowaniem
rodków farmaceutycznych i materia ów medycznych,

j) wykonywanie szczepie  ochronnych u noworodków
w ramach kalendarza szczepie , pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego;
2) wiadcze  diagnostycznych obejmuj cych:
a) pobieranie materia ów do bada  i wykonywanie
testów diagnostycznych: – ci owego, – na obecno
bia ka w moczu, – oznaczenie poziomu glukozy we krwi,
b) kierowanie na badania diagnostyczne lub pobieranie
materia ów do bada  diagnostycznych, c) pobieranie
materia ów do bada  bakteriologicznych (mocz, ka ,
plwocina, wydzielina z dróg rodnych, inne wydzieliny),

d) wykonywanie badania fizykalnego, pod warunkiem
uzyskania tytu u specjalisty w dziedzinie piel gniarstwa,
e) wykonywanie badania fizykalnego umo liwiaj cego
wczesne wykrywanie chorób sutka,
f) wykonywanie i interpretacj  bada  s cych ocenie
stanu zdrowia p odu i ci arnej, polegaj cych na: –
badaniu po niczym zewn trznym, – badaniu
po niczym wewn trznym, – kardiotokografii,
g) wykonywanie pomiarów st enia gazów bior cych
udzia  w procesie oddychania:
– gazometrii, kapnometrii, pod warunkiem odbycia kursu
kwalifikacyjnego w zakresie anestezjologii i intensywnej
terapii,
h) wykonywanie pulsoksymetrii,
i) ocen  stanu wiadomo ci chorej z wykorzystaniem

ciwych metod oceny (schematów, klasyfikacji), pod
warunkiem uzyskania tytu u specjalisty w dziedzinie
piel gniarstwa,
j) wykonywanie EKG, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
k) prowadzenie bilansu wodnego;
3) wiadcze  leczniczych obejmuj cych:
a) powadzenie i przyj cie porodu fizjologicznego,
b) prowadzenie porodu w wodzie, pod warunkiem
odbycia kursu specjalistycznego,
c) naci cie, znieczulenie miejscowe i szycie krocza
naci tego oraz p kni tego I° wed ug obowi zuj cych
standardów post powania,
d) wykonywanie zabiegu Credego u noworodka,
e) zdj cie szwów z krocza,
f) p ukanie pochwy,
g) wykonywanie zabiegów doodbytniczych (lewatywa,
wlewka, kroplówka),
h) wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciep a
i zimna,
i) stosowanie baniek lekarskich,
j) wykonywanie inhalacji,
k) dora ne podawanie tlenu,
l) tlenoterapi , pod warunkiem uzyskania tytu u
specjalisty w dziedzinie piel gniarstwa,
m) zak adanie cewnika do p cherza moczowego
i usuwanie za onego cewnika,
n) p ukanie p cherza moczowego,
o) dobór sposobów i opatrywanie ran, odle yn (do III°

cznie), pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
p) zdejmowanie szwów z ran pooperacyjnych, pod
warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
q) wykonywanie kaniulacji  obwodowych,
r) podawanie do ylne leków oraz kroplowe przetaczanie
do ylne p ynów w ramach post powania w resuscytacji
kr eniowo-oddechowej wed ug obowi zuj cych
standardów post powania w stanach nagl cych, pod
warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,
s)dora  modyfikacj  dawki leczniczej leku
przeciwbólowego, w leczeniu choroby nowotworowej
u chorych przewlekle, pod warunkiem odbycia kursu
specjalistycznego,
t) wykonywanie intubacji dotchawiczej w sytuacjach
nag ych, pod warunkiem uzyskania tytu u specjalisty
w dziedzinie piel gniarstwa w zakresie anestezjologii
i intensywnej terapii,
u) wykonywanie defibrylacji, pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego,
w) udzielanie pomocy po niczej w nag ych
przypadkach przed przybyciem lekarza:
- udzielanie pomocy r cznej w porodach miednicowych,
- r czne wydobycie yska w przypadku krwotoku
(masa  macicy, zabieg Credego),
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- tamponowanie pochwy w przypadku p kni cia szyjki
macicy,
- obrót wewn trzny w przypadku porodu bli niaczego,
gdy po urodzeniu si  pierwszego p odu drugi znajduje si
w po eniu poprzecznym, a zwiod a próba wykonania
obrotu zewn trznego,
x) zlecanie transportu chorego;
4) wiadcze  rehabilitacyjnych obejmuj cych:
a) wiczenia usprawniaj ce w ci y, po ogu
i schorzeniach ginekologicznych,
b) prowadzenie rehabilitacji przy kowej w celu
zapobiegania powik aniom wynikaj cym
z unieruchomienia,

§ 7.
W zwi zku z samodzielnym wykonywaniem wiadcze
leczniczych po ona jest uprawniona do podania
pacjentowi dora nie w nag ych przypadkach, bez
zlecenia lekarza, leków zamieszczonych w wykazie
stanowi cym za cznik nr 3 do rozporz dzenia,
a w przypadku braku mo liwo ci interwencji lekarskiej,
gdy zw oka w ich podaniu stwarza zagro enie dla ycia
i zdrowia matki lub dziecka - równie  leków
zamieszczonych w wykazie stanowi cym za cznik nr 5
do rozporz dzenia;

§8
1. Po na zatrudniona w zak adzie opieki

zdrowotnej informuje bez zb dnej zw oki lekarza
zatrudnionego w tym zak adzie o samodzielnym
wykonaniu wiadcze  wymienionych w § 6 oraz
 o podanych lekach.

2.  Przepis  ust.  1  stosuje  si  odpowiednio  do
po nej sprawuj cej opiek  nad pacjentem poza
zak adem opieki

§9.
c) prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie,
pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobs ugi),
d) aktywizacj  podopiecznych z wykorzystaniem
elementów terapii zaj ciowej, pod warunkiem odbycia
kursu specjalistycznego.
2.Rodzaje bada  diagnostycznych i materia ów do tych
bada ,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  2  lit.  b,  okre la
za cznik nr 4 do rozporz dzenia
zdrowotnej, je eli w jej obecno ci pacjent zostanie obj ty
opiek  lekarsk .
Piel gniarka, po na przy podejmowaniu czynno ci
zwi zanych z samodzielnym wykonywaniem wiadcze
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych
i rehabilitacyjnych nie powinna wykracza  poza swoje
umiej tno ci zawodowe, a w szczególno ci podejmowa
czynno ci wymagaj cych umiej tno ci zawodowych,
uzyskiwanych w drodze doskonalenia zawodowego
w odpowiedniej formie kszta cenia podyplomowego.

                   § 10.
Traci moc rozporz dzenie Ministra Zdrowia i Opieki
Spo ecznej z dnia 2 wrze nia 1997 r. w sprawie zakresu
i rodzaju wiadcze  zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych, wykonywanych przez
piel gniark  samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, oraz
zakresu i rodzaju takich wiadcze  wykonywanych przez
po  samodzielnie (Dz. U. Nr 116, poz. 750).

                          §11
Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od
dnia og oszenia.
                                                   MINISTER ZDROWIA

ZA CZNIK Nr 1
RODZAJE BADA  DIAGNOSTYCZNYCH I RODZAJE MATERIA ÓW DO TYCH BADA  POBIERANYCH
PRZEZ PIEL GNIARK

Rodzaj materia u Rodzaj badania
krew morfologia

OB

cukier

jonogram

mocznik

kreatynina

cholesterol

Hbs

czas krzepni cia*

obecno  HCV, HIV*

mocz badanie ogólne

ka paso yty

krew

plwocina BK
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ZA CZNIK Nr 2

WYKAZ LEKÓW PODAWANYCH PACJENTOWI PRZEZ PIEL GNIARK  DORA NIE
W NAG YCH WYPADKACH BEZ ZLECENIA LEKARZA

Lp. Nazwa leku Posta Droga podania
1 2 3 4

1 Acetylsalicylic acid tabletki od 0,3 do 0,5 g doustnie

2 Amiodarone roztwór do wstrzykni cia 150 mg/3 ml do ylnie, doszpikowo

3 Atropinum sulfuricum roztwór do wstrzykni cia (0,5 mg/ml; 1
mg/ml)

domi niowo, podskórnie,
do ylnie, dotchawiczo,

doszpikowo

4 Captoprilum tabletki 12,5 mg doustnie

5 Clemastine roztwór do wstrzykni cia 2 mg/2 ml domi niowo

6 Clonazepamum roztwór do wstrzykni  1 mg/ml domi niowo, do ylnie

7 Diazepam roztwór do wstrzykni cia lub wlewka
doodbytnicza (do 10 mg/2 ml)

domi niowo, do ylnie,
doszpikowo, doodbytniczo

8 Drotaverini
hydrochloridum roztwór do wstrzykni cia 20 mg/1 ml domi niowo, do ylnie,

podskórnie

9 Epinephrine bitartrate roztwór do wstrzykni cia (1 mg/ml)
domi niowo, podskórnie,

do ylnie, doszpikowo,
dotchawiczo

10 Flumazenil roztwór do wstrzykni cia 500 µg/5 ml do ylnie, doszpikowo

11 Furosemide roztwór do wstrzykni cia (20 mg/2 ml) domi niowo, do ylnie,
doszpikowo

12 Glucagon hydrochloride roztwór do wstrzykni cia 1 mg/fiolka +
rozpuszczalnik domi niowo

13 Glucosum 20% roztwór do wstrzykni cia do ylnego (200
mg/ml) do ylnie, doszpikowo

14 Glucosum 5% roztwór do wlewu do ylnego do ylnie, doszpikowo

15 Glyceryl trinitrate tabletki 0,5 mg, aerozol do stosowania
podj zykowego podj zykowo

16 Hydrocortisone lub
Methylprednisolone

roztwór do wstrzykni cia (Hydrocortisone
100 mg/ml, 250 mg/2 ml;

Methylprednisolone 500 mg/fiolka, 1
g/fiolka)

do ylnie, doszpikowo

17 Magnesii sulfuricum roztwór do wstrzykni cia 2 g/10 ml do ylnie, doszpikowo

18 Ketoprofen roztwór do wstrzykni cia 100 mg/2 ml domi niowo, do ylnie,
doszpikowo

19 Lignocainum
hydrochloricum roztwór do wstrzykni cia 100 mg/2 ml do ylnie, dotchawiczo,

doszpikowo

20 Midazolam po konsultacji
z lekarzem roztwór do wstrzykni cia 5 mg/amp. domi niowo, do ylnie,

doszpikowo

21 Metoclopramidum roztwór do wstrzykni cia 10 mg/2 ml do ylnie, domi niowo,
doszpikowo

22 Morphine sulphate roztwór do wstrzykni cia (10 mg/ml; 20
mg/ml)

domi niowo, podskórnie,
do ylnie, doszpikowo

23 Naloxonum roztwór do wstrzykni cia (400 µg/ml) domi niowo, podskórnie,
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hydrochloricum do ylnie, doszpikowo,
dotchawiczo

24 Natrium chloratum 0,9% roztwór do wlewu do ylnego do ylnie, doszpikowo

25
yn fizjologiczny

wieloelektrolitowy
izotoniczny

roztwór do wlewu do ylnego do ylnie, doszpikowo

26 Salbutamol aerozol wziewny w roztworze do nebulizacji wziewnie

27 Solutio Ringeri roztwór do wlewu do ylnego do ylnie, doszpikowo

28 Tlen gaz wziewnie, dotchawiczo

ZA CZNIK Nr 3
WYKAZ LEKÓW, DO KTÓRYCH PODAWANIA CHOREMU BEZ ZLECENIA LEKARZA JEST UPRAWNIONA
PIEL GNIARKA I PO NA*

Lp. Grupa leków Nazwa leku** Posta Droga podania
(wskazania)

1 2 3 4 5

1 Leki przeciwbólowe Paracetamolum tabl., syrop,
czopek doustnie, doodbytniczo

Metamizolum Natricum tabl.,
czopek doustnie, doodbytniczo

2 Leki miolityczne Drotaverini Hydrochloridum tabl. doustnie

Vegantalgin tabl.,
czopek doustnie, doodbytniczo

Tolargin czopek doodbytniczo

3 Leki przeciwgor czkowe Paracetamolum tabl.,
czopek doustnie, doodbytniczo

Metamizolum Natricum tabl.,
czopek doustnie, doodbytniczo

AC. Acetylsalicylicum tabl. doustnie

AC. Acetylsalicylicum c.
Acidum Ascorbicum tabl. doustnie

4 Leki przeczyszczaj ce Suppositoria Glyceroli czopek doodbytniczo

Altra dra . doustnie

Alax dra . doustnie

5 Leki przeciwbiegunkowe Carbo medicinalis tabl. doustnie

Tanninum Albuminatum tabl. doustnie

6 Leki nasenne/uspokajaj ce Hydroxyzinum dra ., syrop doustnie

Neospasmina yn doustnie

Tinctura Valerianae yn doustnie

7 Leki podwy szaj ce st enie
glukozy we krwi Glucagoni Hydrochloridum amp., fiolka do ylnie, domi niowo

Glucosum 20% amp. dora nie w przypadku
niedocukrzenia

8 Leki stosowane w niewydolno ci
wie cowej serca Glyceroli Trinitras tabl. pod j zyk dora nie w

zaostrzeniu objawów choroby

*    W podstawowej dawce terapeutycznej wed ug obowi zuj cych zasad dawkowania.
**   Dotyczy leków zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
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ZA CZNIK Nr 4
RODZAJE BADA  DIAGNOSTYCZNYCH I RODZAJE MATERIA ÓW DO TYCH BADA  POBIERANYCH
PRZEZ PO

                 Rodzaj materia u Rodzaj badania

            krew morfologia

cukier

test obci enia glukoz

przeciwcia a anty Rh

Hbs

odczyn serologiczny w kierunku ki y

test na fenyloketonuri

test na hypotyreoz

         mocz badanie ogólne

          wydzielina z dróg rodnych GC i stopie  czysto ci pochwy,

cytologia szyjki macicy

ZA CZNIK Nr 5
WYKAZ LEKÓW, DO KTÓRYCH PODAWANIA CHOREMU JEST UPRAWNIONA PO NA*

Lp. Grupa leków Nazwa leku** Posta  Droga podania Wskazania

1 Hormony tylnego p ata
przysadki Oxytocinum amp. do ylnie

stymulacja czynno ci
skurczowej macicy w III

okresie porodu

na b on luzow
nosa

trudno ci w odp ywie pokarmu
w okresie po ogu

2 Leki oksytotyczne Demoxytocinum tabl. pod j zyk krwawienie poporodowe i
hipotonia mi nia macicy

trudno ci w odp ywie pokarmu
w okresie po ogu

Methylergometrini
Maleas amp. do ylnie,

domi niowo poporodowa atonia macicy

krwawienie poporodowe

czne usuni cie yska

3 Leki miolityczne Papaverini
Hydrochloridum amp. do ylnie,

domi niowo
nadmierna czynno

skurczowa mi nia macicy

Drotaverini
Hydrochloridum

tabl.,
amp. domi niowo nadmierna czynno

skurczowa mi nia macicy

4 Leki
parasympatykolityczne

Hyoscini
Butylbromidum

amp.,
dra .,
czopek

do ylnie,
doustnie,

doodbytniczo

nadmierna czynno
skurczowa mi nia macicy

5 Leki dzia aj ce
depresyjnie na OUN Magnesii Sulfas amp. do ylnie stan przedrzucawkowy,

rzucawka

*    W podstawowej dawce terapeutycznej wed ug obowi zuj cych zasad dawkowania.
**   Dotyczy leków zarejestrowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.
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KOMUNIKAT PRASOWY

W SPRAWIE PRZED ENIA STUDIÓW POMOSTOWYCH

DLA PIEL GNIAREK I PO NYCH
Polska uzyska a zgod  na prowadzenie tzw. studiów pomostowych dla piel gniarek

i po nych ponad pocz tkowo przewidziany rok 2010. Komisja Europejska potwierdzi a ten fakt pismem
z 30 listopada 2007r.

Przed enie rekrutacji na studia „pomostowe” pozwoli na racjonalniejsze roz enie rekrutacji
w czasie oraz u atwi zaplanowanie kszta cenia bez presji czasu, zgodnie z potrzebami zainteresowanych.
W roku akademickim 2004/2005 Polska uruchomi a specjalny program kszta cenia zawodowego piel gniarek
i po nych maj cy na celu pe ne uznanie kwalifikacji zawodowych tej grupy zawodowej w UE, zgodnie
z art. 33 ust. 3 oraz 43 ust. 4 dyrektywy 2005/36/WE. Pierwotnie, zako czenie naboru na studia „pomostowe”
przewidziano na rok 2010/2011, jednak z powodu du ego zainteresowania tym rodzajem kszta cenia, Polska
zdecydowa a si  na zmian  zapisu w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. „o zmianie ustawy o zawodach
piel gniarki i po nej oraz niektórych innych ustaw” i przed enie okresu trwania tych studiów a  do
naturalnego wyga ni cia zainteresowania tym trybem kszta cenia. W zwi zku   z powy szym Polska, na
forum Komitetu ds. implementacji dyrektywy 2005/36/WE rozpocz a starania o uzyskanie zgody pa stw
cz onkowskich na zmian  wspomnianego zapisu. W czasie posiedze  Komitetu w dniach 30 kwietnia i 29
czerwca 2007 r. przedstawiciele MZ, przedstawili argumenty strony polskiej przemawiaj ce za konieczno ci
zmiany dotychczasowego zapisu.

Ewa Gwiazdowicz
Rzecznik Prasowy
Ministra Zdrowia

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA
W SPRAWIE ZMIANY DEFINICJI DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ.

W dniu 1 stycznia 2007 r. wesz a w ycie zmieniona definicja pozarolniczej dzia alno ci gospodarczej,
wprowadzona ustaw  z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588).
Stosownie do przepisu art. 5b ust. 1 powy szej ustawy:
Za pozarolnicz  dzia alno  gospodarcz  nie uznaje si  czynno ci, je eli cznie spe nione s  nast puj ce
warunki:

1. odpowiedzialno  wobec osób trzecich za rezultat tych czynno ci oraz ich wykonywanie, z wy czeniem
odpowiedzialno ci za pope nienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecaj cy wykonanie tych czynno ci,

2.  one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecaj cego te
czynno ci,

3. wykonuj cy te czynno ci nie ponosi ryzyka gospodarczego zwi zanego z prowadzon  dzia alno ci .
W zwi zku z w tpliwo ciami dotycz cymi mi dzy innymi kwestii czy osoby wykonuj ce zawody

medyczne na rzecz np. szpitali w formie jednoosobowej dzia alno ci gospodarczej nie utrac  statusu
przedsi biorcy Minister Zdrowia wyst pi  do Ministra Finansów z pro  o interpretacj  wprowadzanych
regulacji.

Zgodnie z otrzymanym z Ministerstwa Finansów stanowiskiem w tej sprawie, zmiana w zakresie definicji
dzia alno ci gospodarczej nie odbiera osobom wykonuj cym zawody medyczne, prowadz cym
jednoosobow  dzia alno  gospodarcz , mo liwo ci wiadczenia w ramach tej dzia alno ci na podstawie
zawartych kontraktów, us ug na rzecz szpitali. Osoby te, prowadz c jednoosobow  dzia alno
gospodarcz , nie utrac  statusu przedsi biorcy tylko dlatego, e w ramach kontraktu realizuj  us ugi na
rzecz szpitali.

Uzasadniaj c przedmiotowe stanowisko, Ministerstwo Finansów zwróci o uwag  na art. 35 ust. 5 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z pó n. zm.), który przewiduje
solidarn  odpowiedzialno  udzielaj cego zamówienie i przyjmuj cego zamówienie za szkod  wyrz dzon  przy
wykonywaniu wiadcze  w zakresie udzielonego zamówienia. Równie  przy takim brzmieniu przepisu
ustawowego, Ministerstwo Finansów jednoznacznie opowiedzia o si  za przyj ciem wyk adni, zgodnie z któr
lekarz oraz piel gniarka wiadcz cy us ugi na rzecz szpitala w ramach jednoosobowej dzia alno ci gospodarczej
na podstawie zawartego kontraktu, nie utrac  statusu przedsi biorcy, w zwi zku z now  definicj  dzia alno ci
gospodarczej.
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ROZPORZ DZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 pa dziernika 2004 r.
w sprawie wysoko ci op aty za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk, rejestru

indywidualnych specjalistycznych praktyk oraz rejestru grupowych praktyk piel gniarek,
po nych

Na podstawie art. 28 ust.3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel gniarki i po nej
(Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602, z pó n. zm.2)) zarz dza si , co nast puje:

§ 1.
Ustala si  op at  za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk piel gniarek, po nych,
w tym praktyki wykonywanej wy cznie w miejscu wezwania, w wysoko ci 50 z .

§ 2.
Ustala si  op at  za dokonanie wpisu do rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk piel gniarek,
po nych, w tym praktyki wykonywanej wy cznie w miejscu wezwania, w wysoko ci 50 z .

§ 3.
Ustala si  op at  za dokonanie wpisu do rejestru grupowych praktyk piel gniarek, po nych, w tym praktyki
wykonywanej wy cznie w miejscu wezwania,w wysoko ci b cej iloczynem 50 z  i liczby piel gniarek,
po nych – wspólników spó ki, w ramach której wykonywania jest grupowa praktyka.

§ 4.
Traci moc rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 wrze nia 2003 r. w sprawie wysoko ci op aty za wydanie
zezwolenia na wykonywanie indywidualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej oraz grupowej praktyki
piel gniarek i po nych (Dz. U. Nr 165, poz. 1607).

§ 5.
Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia.

MINISTER ZDROWIA

MI DZYNARODOWA RADA PIEL GNIAREK (ICN)
KODEKS ETYKI DLA PIEL GNIAREK

Mi dzynarodowy kodeks etyki dla piel gniarek zosta  przyj ty po raz pierwszy przez
Mi dzynarodow  Rad  Piel gniarek (ICN) w roku 1953. Od tego czasu wielokrotnie by
aktualizowany i przyjmowany. Ostatnia rewizja zosta a uko czona w roku 2005. PREAMBU A
Piel gniarki s  odpowiedzialne za cztery podstawowe rodzaje dzia : promocja zdrowia,
zapobieganie chorobom, przywracanie zdrowia i przynoszenie ulgi w cierpieniu. Potrzeba opieki
piel gniarskiej jest uniwersalna. Nieod cznym elementem w piel gniarstwie jest poszanowanie praw
cz owieka, w czaj c w to prawa kulturowe, prawo do ycia i wyboru, do godno ci i bycia
traktowanym z szacunkiem. Opieka piel gniarska jest pe na poszanowania i nie mo e by  ogranicze
ze wzgl du na: wiek, kolor skóry, wyznanie, kultur , niepe nosprawno  czy chorob , p , orientacj
seksualn , narodowo , pogl dy polityczne, ras  czy sytuacj  spo eczn . Piel gniarki udzielaj  opieki
zdrowotnej jednostkom, rodzinom i spo eczno ciom i koordynuj  swoj  prac  z innymi odpowiednimi
grupami.

ICN KODEKS ICN Kodeks Etyki dla piel gniarek zawiera cztery podstawowe elementy,
które odzwierciedlaj  normy post powania.
ELEMENTY KODEKSU
1. PIEL GNIARKI A LUDZIE Piel gniarka jest odpowiedzialna przede wszystkim wobec tych
ludzi, którzy potrzebuj  opieki piel gniarskiej. Piel gniarka sprawuj c opiek , promuje rodowisko, w
którym respektowane jest poszanowanie praw, warto ci, zwyczajów i przekona  jednostki, rodziny
czy spo eczno ci. Piel gniarka zapewnia, e osoba jest odpowiednio poinformowana o swojej sytuacji,
dzi ki czemu ma podstawy do wyra enia zgody na opiek  i w ciwe leczenie. Piel gniarka utrzymuje
w tajemnicy informacje osobiste o pacjencie i samodzielnie decyduje o okoliczno ciach, w których
mo e je ujawni . Piel gniarka wspólnie ze spo ecze stwem ponosi odpowiedzialno  za inicjowanie
i popieranie dzia  odpowiadaj cych na potrzeby zdrowotne i socjalne spo ecze stwa, zw aszcza
grup najs abszych. Piel gniarka ponosi podobn  odpowiedzialno  za podtrzymywanie i ochron
rodowiska naturalnego przed wyniszczeniem, ska eniem, degradacj  i destrukcj .
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2. PIEL GNIARKA A PRAKTYKA Piel gniarka jest osobi cie odpowiedzialna i rozliczana za
wykonywan  przez siebie prac  oraz za podtrzymywanie swoich umiej tno ci praktycznych dzi ki
ustawicznemu dokszta caniu si . Piel gniarka dba odpowiedni poziom w asnego zdrowia tak, aby nie
ogranicza  swojej zdolno ci do sprawowania opieki. Piel gniarka osobi cie decyduje o przekazaniu
swoich obowi zków i odpowiedzialno ci innej osobie, oceniaj c jej kompetencje.
Piel gniarka w pracy przez ca y czas przestrzega standardów post powania zawodowego, które
podtrzymuj  wiarygodno  ca ej grupy zawodowej i zwi kszaj  zaufanie spo eczne. Piel gniarka
sprawuj c opiek  gwarantuje, e wykorzystuje nowe technologie i zdobycze nauki w sposób
bezpieczny dla ludzi, przestrzegaj c ich praw i godno ci.
3. PIEL GNIARKI A ZAWÓD Piel gniarka odgrywa g ówn  rol  w okre laniu i wdra aniu
zaakceptowanych standardów praktyki piel gniarstwa klinicznego, zarz dzania, bada  naukowych
i edukacji. Piel gniarka uczestniczy aktywnie w rozwijaniu podstawowego zasobu wiedzy zawodowe
opartej na badaniach. Piel gniarka, dzia aj c w organizacji zawodowej, uczestniczy w tworzeniu
i utrzymywaniu bezpiecznych i sprawiedliwych spo eczno-ekonomicznych warunków pracy
piel gniarek.
4. PIEL GNIARKA A WSPÓ PRACOWNICY Piel gniarka utrzymuje w ciw  wspó prac
z przedstawicielami swojej grupy oraz innych grup zawodowych. Piel gniarka podejmuje
odpowiednie dzia ania dla dobra jednostki, rodziny i spo eczno ci, gdy ich zdrowie zosta o nara one
na niebezpiecze stwo przez wspó pracownika lub ka  inn  osob .

PROPOZYCJE ZASTOSOWANIA ICN KODEKSU ETYKI DLA PIEL GNIAREK ICN
Kodeks etyki dla piel gniarek jest przewodnikiem dla dzia  w pracy zawodowej, przygotowanym w
oparciu o warto ci i potrzeby spo eczne. B dzie mia  on znaczenie tylko wtedy, gdy stanie si
dokumentem yj cym, stosowanym w codzienno ci piel gniarstwa i opieki zdrowotnej
w zmieniaj cym si  spo ecze stwie. Aby osi gn  ten cel, Kodeks musi by  dobrze rozumiany,
przyjmowany i wykorzystywany przez piel gniarki we wszystkich rodzajach ich pracy. Musi by
dost pny dla studentów i piel gniarek przez ca y okres ich nauki i pracy.

ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW ICN KODEKSU ETYKI DLA PIEL GNIAREK
Cztery elementy ICN Kodeksu etyki dla piel gniarek: piel gniarki i ludzie, piel gniarki i praktyka,
piel gniarki i zawód, piel gniarki  i wspó pracownicy, buduj  ramy dla norm (standardów)
post powania. Poni sza tabela b dzie pomocna dla piel gniarek w przek adaniu tych standardów w
praktycznym dzia aniu. Dzi ki temu piel gniarki i studenci piel gniarstwa b  mogli:

Poznawa  normy wynikaj ce z ka dego elementu Kodeksu,
Zastanowi  si , co dana norma znaczy dla ka dego osobi cie, jak mo na j  zastosowa

we w asnej dziedzinie piel gniarstwa - praktyce, edukacji, badaniach czy zarz dzaniu,
Dyskutowa  tre ci kodeksu ze wspó pracownikami i innymi osobami,
Wykorzysta  specyficzne przyk ady z w asnej praktyki, dla zilustrowania dylematów

etycznych i norm post powania, jakie przedstawiono w ogólnym zarysie w kodeksie, oraz mo liwo ci
rozwi zywania tych dylematów,

Pracowa  w grupach nad wyja nianiem problemów i podejmowaniem decyzji etycznych
oraz osi ga  porozumienie w odniesieniu do norm post powania etycznego,

Wspó pracowa  z krajowym towarzystwem piel gniarskim, partnerami w zespole
terapeutycznym (i nie tylko) przy permanentnym wdra aniu norm etycznych do praktyki
piel gniarskiej, edukacji, zarz dzania i bada .

ELEMENT KODEKSU 1: PIEL GNIARKI A LUDZIE

Pracownicy i kierownicy Nauczyciele i naukowcy Krajowe stowarzyszenia
piel gniarskie

Udzielanie opieki z
poszanowaniem praw
cz owieka oraz wra liwo ci
na warto ci, obyczaje i
wierzenia ludzi.

czenie do programów nauczania
zagadnie  zwi zanych z prawami cz owieka,
równo ci , sprawiedliwo ci , solidarno ci
jako podstawowymi elementami dost pu do
opieki.

Opracowywanie stanowisk i
zasad popieraj cych prawa
cz owieka i normy etyczne.
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Organizowanie kszta cenia
ustawicznego dotycz cego
zagadnie  etycznych.

Stwarzanie mo liwo ci kszta cenia
dotycz cego zagadnie  etycznych u
podejmowania decyzji.

Lobbing za w czeniem
piel gniarek do komitetów
zajmuj cych si  problemami
etycznymi

Udzielanie odpowiednich
informacji, pozwalaj cych
pacjentowi na wyra enie
zgody na opiek  oraz
daj cych mu prawo wyboru
lub rezygnacji z leczenia.

Mo liwo ci nauczania/uczenia si  w zakresie
informowania pacjenta i wyra ania przez
niego zgody na leczenie.

Ustalenie wytycznych
wypracowywanie stanowisk i
organizowanie kszta cenia
ustawicznego dotycz cego
informowania pacjenta.

Wykorzystanie dokumentacji
i systemów zarz dzania
informacj  dla zapewnienia
poufno ci.

Wprowadzenie do programów poj
„prywatno ci” i „poufno ci”.

czenie zagadnie
prywatno ci i poufno ci do
krajowych kodeksów etyki dla
piel gniarek.

Zapewnienie i kontrolowanie
warunków bezpiecze stwa w
miejscu pracy.

Uwra liwienie studentów na znaczenie
dzia  spo ecznych dotycz cych aktualnych
problemów.

Wyst powanie w sprawach
bezpiecznego i zdrowego
rodowiska pracy.

ELEMENT KODEKSU 2: PIEL GNIARKI A PRAKTYKA

Pracownicy i kierownicy Nauczyciele i badacze Krajowe stowarzyszenia piel gniarskie

Tworzenie standardów
opieki i pracy, które promuj
bezpiecze stwo i jako
opieki.

Stwarzanie mo liwo ci
ustawicznego nauczania /
uczenia si  i rozwijania
kompetencji dla praktyki.

Organizowanie dost pu do kszta cenia
ustawicznego poprzez czasopisma,
konferencje, kszta cenie na odleg  itp..

Tworzenie systemów dla
oceny zawodowej,
kszta cenia ustawicznego
oraz systematycznego
odnawiania uprawnie  do
praktyki zawodowej.

Prowadzenie i
rozpowszechnianie wyników
bada , wykazuj cych zwi zek
mi dzy kszta ceniem
ustawicznym a kompetencjami
praktycznymi.

Lobbing zapewniaj cy mo liwo ci
kszta cenia ustawicznego i standardy jako ci
opieki.

Monitorowanie i promocja
osobistego zdrowia
personelu piel gniarskiego w
aspekcie ich kompetencji
zawodowych.

Promocja znaczenia w asnego
zdrowia i obja nianie jego
zwi zku z innymi warto ciami.

Promocja zdrowego stylu ycia w ród
piel gniarek. Lobbing w sprawie zdrowych
miejsc pracy i us ug dla piel gniarek.

ELEMENT KODEKSU 3: PIEL GNIARKI A ZAWÓD
Pracownicy i kierownicy Nauczyciele i badacze Krajowe stowarzyszenia

piel gniarskie
Ustalenie standardów praktyki , bada ,
kszta cenia i zarz dzania w piel gniarstwie.

Stwarzanie mo liwo ci
nauczania/uczenia si
tworzenia standardów
praktyki, bada , kszta cenia i
zarz dzania w
piel gniarstwie.

Wspó praca z innymi w
zakresie tworzenia standardów
praktyki, edukacji, bada  i
zarz dzania w piel gniarstwie.

Wspieranie w miejscu pracy, prowadzenia,
rozpowszechniania i wykorzystywania
wyników bada  naukowych dotycz cych
piel gniarstwa i zdrowia

Prowadzenie,
rozpowszechnianie i
wykorzystywanie wyników
bada  dla rozwoju
piel gniarstwa.

Wypracowywanie stanowisk,
wytycznych i norm
dotycz cych bada  naukowych
w piel gniarstwie.
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Promocja udzia u krajowych towarzystw
piel gniarskich w staraniach o popraw
warunków spo eczno - ekonomicznych
piel gniarek.

Uwra liwienie nauczycieli
na znaczenie zawodowych
towarzystw piel gniarskich

Lobbing w sprawie poprawy
warunków spo ecznych i
ekonomicznych pracy
piel gniarek.. Opracowywanie
stanowisk i wskazówek
dotycz cych sytuacji w
miejscach pracy.

ELEMENT kodeksu 4: PIEL GNIARKI A WSPÓ PRACOWNICY

Pracownicy i kierownicy Nauczyciele i badacze Krajowe stowarzyszenia
piel gniarskie

wiadomienie znaczenia
specyficznych i nak adaj cych si
funkcji zawodowych jako róde
potencjalnych napi .

Wypracowanie zrozumienia zada
i roli innych grup zawodowych.

Stymulowanie wspó pracy z
innymi pokrewnymi dyscyplinami.

Rozwijanie wspólnych systemów
wspieraj cych warto ci i zasady
post powania etycznego w miejscu
pracy.

Informowanie innych zawodów o
etyce piel gniarskiej

Budowanie wiedzy o etyce innych
zawodów.

Tworzenie mechanizmów
zabezpieczaj cych jednostk ,
rodzin  lub spo eczno , je eli
opieka im oferowana jest
zagro eniem ze strony personelu

by zdrowia.

Wpajanie w trakcie nauczania o
potrzebie zabezpieczenia
jednostek, rodzin lub spo eczno ci
, gdy opieka im oferowana jest
zagro eniem ze strony personelu

by zdrowia

Ustalenie wytycznych, zasad,
stanowisk, organizowanie spotka
dyskusyjnych dotycz cych
bezpiecze stwa osób, które s
zagro one ze strony personelu

by zdrowia.
ROZPOWSZECHNIANIE ICN KODEKSU ETYKI DLA PIEL GNIAREK
Aby cel zosta  osi gni ty jego tre  musi by  znana wszystkim piel gniarkom. Zach camy

wi c do udzia u w jego rozpowszechnianiu w studiach piel gniarskich, w miejscach pracy piel gniarek,
czasopismach piel gniarskich i innych rodkach masowego przekazu. Kodeks powinien by  równie
znany innym zawodom zwi zanym ze s  zdrowia, opinii publicznej, odbiorcom opieki zdrowotnej
i grupom podejmuj cym decyzje polityczne, organizacjom praw cz owieka i pracodawcom piel gniarek.

OWNIK TERMINÓW ZASTOSOWANYCH W ICN KODEKSIE ETYKI DLA PIEL GNIAREK.
Wspó pracownik inne piel gniarki lub pracownicy zdrowia lub nie zwi zani ze zdrowiem pracownicy, profesjonali ci.
Relacje wspó pracy relacja zawodowa oparta o wspólne i wzajemne dzia ania i zachowania ukierunkowane na osi gni cie
okre lonych celów.
Rodzina jednostka spo eczna z ona z osób po czonych wi zami krwi, pokrewie stwa, zwi zkami emocjonalnymi czy
prawnymi.
Piel gniarka wspólnie piel gniarka, jako pracownik s by zdrowia i obywatel ze spo ecze stwem inicjuje i wspiera
odpowiednie dzia ania, odpowiadaj c na potrzeby zdrowotne i spo eczne spo ecze stwa.
Zdrowie osobiste psychiczne, fizyczne, spo eczne i duchowe dobre samopoczucie piel gniarki Informacja osobista
informacja uzyskana podczas kontaktu zawodowego, która dla jednostki lub rodziny ma charakter prywatny, a jej wyjawienie
mo e stanowi  naruszenie prawa do prywatno ci, powodowa  z e samopoczucie, zamieszanie lub szkodzi  jednostce lub
rodzinie. Grupy powi zane inne piel gniarki, pracownicy s by zdrowia lub innych zawodów, oferuj cy swoje us ugi
jednostce, rodzinie lub spo eczno ci i pracuj cy dla osi gni cia po danych celów.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 13 grudnia 2007 r.

w sprawie limitów miejsc szkoleniowych dla piel gniarek i po nych
oraz kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego

ze rodków publicznych w roku 2008
Na podstawie art. 10w ust. 2 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach piel gniarki i po nej (Dz. U. z 2001 r.
Nr 57, poz. 602, z pó n. zm.) og asza si , co nast puje:
1)  limit miejsc szkoleniowych dofinansowanych ze rodków publicznych dla piel gniarek i po nych
rozpoczynaj cych specjalizacj  w 2008 roku wynosi 1800;
2)  kwota dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynaj cych si   w 2008 roku
wynosi nie wi cej ni  4 215 z .



BIA A  PODLASKA  3/ 64 / 2007

39

Warto przeczyta
INFORMACJA W SPRAWIE PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU

PIEL GNIARKI, PO NEJ PO ROKU 2010.

Nie istniej  regulacje prawne, które stanowi yby, e piel gniarka/ po na, absolwentka
liceum medycznego, medycznej szko y zawodowej, która nie uko czy studiów pomostowych do roku
2010, zostanie pozbawiona prawa wykonywania zawodu i stanie si  asystentk / pomoc  piel gniarsk .
Jedynym celem utworzenia studiów pomostowych by o umo liwienie absolwentom liceów
medycznych, medycznych szkó  zawodowych, pragn cym wykonywa  zawód w innych krajach Unii
Europejskiej, uzyskanie kwalifikacji zawodowych koniecznych do podj cia pracy na terenie
Wspólnoty, co znalaz o potwierdzenie w zapisach dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady, która winna by  implementowana do prawa krajowego pa stw cz onkowskich UE w terminie
dwóch lat od dnia jej wej cia.

Kwalifikacje zawodowe uzyskane przez absolwentów liceów medycznych pomini to
w dyrektywie sektorowej 77/452/EWG. Jedn  z dróg prowadz cych do uznania kwalifikacji
zawodowych w krajach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, osób
posiadaj cych dyplomy uko czenia pi cioletnich liceów medycznych s  tzw. studia pomostowe.
Ramy prawne dla tego rodzaju kszta cenia okre la rozporz dzenie 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. z 2004 r. Nr 110 poz. 1170).
 to studia zawodowe, po uko czeniu których piel gniarka lub po na uzyskuje tytu  licencjata

piel gniarstwa. Powy sze skutkuje tym, e piel gniarka spe nia przes anki uznania kwalifikacji
wskazane w dyrektywach sektorowych. W takim przypadku jej kwalifikacje zawodowe s  uznawane
automatycznie przez w ciwe w adze pa stw cz onkowskich UE. Zgodnie z art. 11 ust. 5 ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004 o zmianie ustawy o zawodach piel gniarki i po nej (Dz. U. 2004 Nr 92,
poz. 885) ostatnia rekrutacja na wspomniane studia, zostanie przeprowadzona na rok akademicki
2010/2011.

Iwona Choroma ska
    Radca prawny NRPiP

EBY PRACOWA  JAKO PIEL GNIARKA
W WIELKIEJ BRYTANII, NALE Y:

 zarejestrowa  si  w Nursing and Midwifery Council . Rejestracja trwa oko o trzech miesi cy,
warto wi c zatroszczy  si  o ni  jeszcze b c w kraju.  Piel gniarki,  które chc  podj  prac  na
Wyspach musz  zna  angielski. Przed wyjazdem trzeba przygotowa  nast puj ce dokumenty:
- dyplom piel gniarki lub dyplom uko czenia studiów w tym kierunku,
- za wiadczenie z Izby Piel gniarek i Po nych o wpisie do rejestru,
- za wiadczenie z Izby Piel gniarek i Po nych o sta u pracy (wymagane jest co najmniej 5 lat
do wiadczenia w ci gu ostatnich siedmiu lat),
- za wiadczenie o niekaralno ci (patrz ni ej),
- kserokopia dowodu osobistego lub paszportu przet umaczona przez t umacza przysi ego (koszt
umaczenia w Polsce jest ni szy ni  w Wielkiej Brytanii, dlatego zadbaj o to przed wyjazdem).

Polski dyplom piel gniarki jest automatycznie uznawany, nie trzeba zdawa adnych dodatkowych
egzaminów. Pensja piel gniarki na Wyspach wynosi co najmniej 18 tysi cy funtów rocznie.
Agencje rekrutuj ce piel gniarki w Polsce
Christopher Martin Doradztwo Personalne
Consult Us About Care
IMS Recruitment
Promedica 24
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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.
Piel gniarstwo polskie na prze omie wieków-50 lat Polskiego Towarzystwa Piel gniarskiego

W dniu 15 wrze nia br. odby a si  w Warszawie Mi dzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Polskiego
Towarzystwa Piel gniarskiego. Organizatorami Konferencji by  Zarz d G ówny PTP oraz Wydzia  Nauki o Zdrowiu
Akademii Medycznej w Warszawie.  Konferencj  honorowi patronatem obj li: Hiroko Minami- Przewodnicz ca
Mi dzynarodowej Rady Piel gniarek, Annette Kennedy- Przewodnicz ca Europejskiej Federacji Stowarzysze
Piel gniarek, Janina Fetli ska- Senator RP, Hanna Gronkiewicz- Waltz- Prezydent Miasta Sto ecznego Warszawy
oraz Marsza ek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

Donios  wydarzenia podkre li a obecno  wielu znakomitych go ci z zagranicy oraz krajów,
reprezentuj cych rodowiska piel gniarskie: Franz Wagner, wiceprezes Mi dzynarodowej Rady Piel gniarek
(ICN),Maura Buchanan, przewodnicz ca Brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Piel gniarskiego (RCN).
W jubileuszu uczestniczyli przedstawiciele instytucji rz dowych, samorz dowych, sejmu i senatu oraz zas one
dla piel gniarstwa kole anki, w tym medalistki Medalu Florencji Nightingale i 390 osób z kraju i z zagranicy.

Konferencja by a okazj  do podsumowania dzia alno ci PTP na przestrzeni 50 lat istnienia zawodu
piel gniarskiego, ale historia wspaniale po czy a si  ze wspó czesno ci .
Referat Krystyny Wolskiej Lipiec Przewodnicz cej Komisji Historycznej przy ZG PTP  pt. „ Polskie Towarzystwo
Piel gniarskie na tle historycznym”, dostarczy  niezapomnianych wra  zwi zanych z odkrywaniem historii
polskiego piel gniarstwa.
Zadano te  pytanie o tera niejszo  i przysz  naszego zawodu. Uczestniczki konferencji z zaciekawieniem
wys ucha y wyst pienia Annette Kennedy- Przewodnicz cej Europejskiej Federacji Stowarzysze  Piel gniarskich,
która podkre la a donios  pracy i zaanga owania piel gniarek polskich na przestrzeni 50 lat naszej historii,
jednocze nie oceni a, e „ Jeste my zdolne robi  to samo w przysz ci- wspiera , przewodzi , edukowa
i reprezentowa  polskie piel gniarki na arenie mi dzynarodowej”.

Zako czeniem Konferencji by a prezentacja przygotowana przez studentów Wydzia u Nauki  o Zdrowiu
Akademii Warszawskiej- przypominaj ca posta  Florencji Nightingale oraz Hanny Chrzanowskiej.

Imprezami towarzysz cymi Konferencji by y m.in. wystawy „Wzorce pokoleniowe piel gniarek polskich”,„
Twórczo  Piel gniarek”.
                                                                                                                                                    Teresa Samoszuk

 Przewodnicz ca
Polskiego Towarzystwa

 Piel gniarskiego

26 pa dziernika 2007 roku odby  si  Zjazd Sprawozdawczo- Wyborczy Samorz du Piel gniarek
i Po nych w Bia ej Podlaskiej. Podczas Zjazdu wy oniono now  w adz  Samorz du. Pragn  poinformowa ,
e wiele cz onków ko a PTP zosta o wybranych do pracy w V kadencji Okr gowej Rady Piel gniarek i Po nych.

Nowo wybranej Przewodnicz cej kole ance Ewie Czeczelewskiej,  która te  jest  cz onkiem ko a PTP,
oraz wszystkim kole ankom sk adam serdeczne gratulacje oraz yczenia owocnej pracy na rzecz rodowiska
piel gniarskiego.

Teresa Samoszuk

         Apel Przewodnicz cej Ko a PTP dzia aj cego przy
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym

Uprzejmie prosz  i zach cam do pisania referatów dotycz cych piel gniarstwa i jego
historii, rozwoju i perspektyw. Jednocze nie informuj , e dzi ki nawi zanej wspó pracy
z Okr gow  Izb  Piel gniarek i Po nych w ka dym Biuletynie b dziemy mog y publikowa
w/w referaty oraz informowa rodowisko piel gniarskie o bie cych sprawach ko a PTP.

Teresa Samoszuk
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KOMUNIKAT
Zarz d g ówny Polskiego Towarzystwa Piel gniarskiego

Ko o Liderów Piel gniarstwa PTP
III Ogólnopolski Konkurs Piel gniarka roku 2007

Celem konkursu jest wy onienie i nagrodzenie piel gniarek liderów, osób o najlepszym
przygotowaniu zawodowym i etycznym, wybitnie zaanga owanych na rzecz rodowiska

piel gniarskiego.
Serdecznie zapraszamy do udzia u w konkursie.

Konkurs b dzie si  odbywa  w trzech etapach wed ug nast puj cego harmonogramu:
I wy onienie uczestników konkursu w poszczególnych ZOZ-ach do 31 stycznia 2008 r.

II eliminacje w oddzia ach wojewódzkich PTP- 7 marca 2008 r. godz. 12.00
III prezentacja w asna ( szczegó y zostan  podane na stronie www.zgptpiel.waw.pl

Ogólnopolski Zwi zek Zawodowy
Piel gniarek i Po nych

informuje
Ogólnopolski Zwi zek Zawodowy

Piel gniarek i Po nych Zarz d Krajowy
z siedzib  w Warszawie, ul. Staro cia ska 1B lok. 16

02-516 Warszawa, tel/fax. 542 42 33, 542 42 34
www.ozzpip.com.pl

W dniu 27 listopada 2007 roku Pani Ewa Kopacz zaprosi a przedstawicieli Zarz du
Krajowego na spotkanie do Ministerstwa Zdrowia.

W spotkaniu uczestniczyli: Dorota Gardias – Przewodnicz ca Zarz du Krajowego, Longina
Kaczmarska – Wiceprzewodnicz ca Zarz du Krajowego, Krystyna D bkowska- Cz onek Prezydium
Zarz du Krajowego, Halina Pioterek – cz onek Prezydium, Janina Zara - Cz onek Zarz du
Krajowego.

Pani Minister Ewa Kopacz w czasie spotkania z przedstawicielkami OZZPiP przedstawi a
koncepcje zmian systemie ochrony zdrowia, które pragnie wdro  przez okres swojej dzia alno ci.
Na pierwszym miejscu zostaje umieszczony dialog ze stron  spo eczn  na temat reform.
W ramach tego  dialogu powo any ma by  zespó  przy Premierze, który min. b dzie pracowa  nad
zmianami przekszta ce  SPZOZ w spó ki prawa handlowego. Stanowisko Ministra jest takie, i  nie
wszystkie szpitale zostan  przekszta cone w spó ki prawa handlowego. Wi kszo ciowe udzia y
w spó kach prowadz cych zak ady opieki zdrowotnej, nale  b dzie do samorz du. D ugi szpitali
maj  zosta  przej te prawdopodobnie przez BGK, poprzez komisj  obligacji. Za p ynno  finansow
spó ek  ma odpowiada  Organ Za ycielski. Nie b dzie to, wi c prywatyzacja szpitali. Przygotowana
zostanie ustawa ustrojowa oraz modelowy pakiet os onowy dla pracowników – wynegocjowany ze
stron  spo eczn .

Dorota Gardias
Przewodnicz ca

Zarz du Krajowego

http://www.zgptpiel.waw.pl
http://www.ozzpip.com.pl
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Zalecenia Konsultantów
KRAJOWY KONSULTANT

W DZIEDZINIE PIEL GNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECI CY

10-561 Olsztyn, ul. nierska 18, tel. 089 53993455, fax. 355-77-01

OPINIA W SPRAWIE OBSADY PIEL GNIARSKIEJ W ODDZIA ACH
DZIECI CYCH PRACUJ CYCH W TRYBIE CA ODOBOWYM
Zgodnie  z  §  2  Rozporz dzenia  Ministra  Zdrowia  z  dn.  21  12  1999  r.  w  sprawie  sposobu  ustalania

minimalnych norm zatrudnienia piel gniarek i po nych w zak adach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 31 12 1999 r. Nr
99),  minimalne  normy  zatrudnienia  piel gniarek  ustala  kierownik  zak adu  po  przed eniu  ich  przez
naczeln /prze on  piel gniarek. Dalej tre  Rozporz dzenia wskazuje na sposób dokonania wylicze , których to
bez w tpienia dokonuje piel gniarka oddzia owa. Jej udzia   w okre laniu norm zatrudnienia piel gniarek
w oddziale pediatrycznym jest szczególnie istotny. Piel gniarka oddzia owa oddzia u pediatrycznego z racji swej
specjalno ci i do wiadczenia zawodowego zna specyficzne problemy zdrowotne pacjentów i wynikaj ce z tego
specyficzne problemy piel gnacyjne oraz organizacyjne. To one wyznaczaj  zasad , e w oddziale pediatrycznym
obsada piel gniarska na dy urach nie powinna by  jednoosobowa. Liczba, struktura i kwalifikacje personelu
realizuj cego opiek  nad pacjentem oddzia u dzieci cego powinny by  planowane przez piel gniark  oddzia ow
stosownie do tzw. zapotrzebowania pacjentów na opiek  oraz stosownie do organizacji pracy w szpitalu. W celu
racjonalizacji opieki nad pacjentem w oddzia ach dzieci cych, poza piel gniarkami mog  pracowa  tak e
opiekunki dzieci ce. Nale y jednak okre li  zakres ich kompetencji, zada  i odpowiedzialno ci. Do ustalenia liczby
piel gniarek i opiekunek niezb dnych do zapewnienia minimalnej obsady nale y uwzgl dni :

liczb  i wiek pacjentów oraz zapotrzebowanie na opiek , wynikaj  z tzw.
katalogu wiadcze  bezpo rednich
liczb  i struktur  tzw. wiadcze  po rednich, co pozwoli na wyliczenie
efektywnego czasu pracy piel gniarek
organizacj  pracy w szpitalu
lokalizacj  oddzia u i warunki lokalowe
absencj  (zwolnienia chorobowe, szkoleniowe, urlopy)
przerwy w pracy

Równie istotnym zagadnieniem w planowaniu obsady piel gniarskiej w oddziale s  wzgl dy
epidemiologiczne,  wynikaj ce  z  ró norodno ci  przyczyn  hospitalizacji,  wieku  pacjenta  i  jego  podatno ci  na
zaka enie. Te wzgl dy cz sto przemawiaj  za wyodr bnieniem piel gniarek do opieki nad pacjentami z ró nych
grup ryzyka epidemiologicznego. Reasumuj c: opiek  piel gnacyjn  nad pacjentami oddzia ów dzieci cych
powinny sprawowa  co najmniej 2 osoby (2 piel gniarki lub piel gniarka i opiekunka dzieci ca). Liczba
piel gniarek na dy urach powinna odpowiada  zapotrzebowaniu pacjentów na opiek
oraz uwzgl dnia  specyficzne problemy piel gnacyjne u dzieci i wynikaj ce z tego faktu specyficzne warunki
organizacyjne.

Konsultant Krajowy
             W Dziedzinie
   Piel gniarstwa Pediatrycznego
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

OPINIA W SPRAWIE ROZPUSZCZANIA I PRZYGOTOWYWANIA
LEKÓW W ODDZIA ACH SZPITALNYCH PRZEZ PIEL GNIARKI

Ustawa - Prawo farmaceutyczne z dnia 6.09.2001 r. wprowadzi a zapis, e us ug  farmaceutyczn
aptece szpitalnej jest m.in. „przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych". Nale y
przez to rozumie , e przygotowywanie dawek dziennych wszystkich leków, w tym cytostatycznych, jest us ug
farmaceutyczn , a w zwi zku z tym, e pracownikiem apteki mo e by  farmaceuta, us ugi farmaceutyczne
wykonuje farmaceuta. Je li organizacja pracy apteki szpitalnej i ca ego szpitala w zakresie farmakoterapii opiera
si  na przygotowywaniu przez aptek  dziennych dawek leków na oddzia y, wówczas us ug  t  wykonuj
farmaceuci. Apteka wymaga rozbudowanej nie tylko przestrzeni, ale i struktury. Organizacja pracy w wi kszo ci
szpitali w Polsce uwzgl dnia apteczki oddzia owe i przygotowywanie dawek leków w oddzia ach przez piel gniarki
- co nie jest sprzeczne z prawodawstwem, poniewa  piel gniarka posiada wiedz  i umiej tno ci oraz uprawnienia
do rozpuszczania i przygotowywania dawek leków dla pacjentów do podania. Ustawa o zawodach piel gniarki
i po nej (art. 4 ust. 2 pkt 4) okre la, e udzielanie wiadcze  piel gniarka realizuje poprzez m.in. „ ... realizacj
zlece  lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji". W programie nauczania w zawodzie piel gniarki
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jest farmakologia, a w programach z poszczególnych piel gniarstw znajduj  si  tre ci dostarczaj ce wiedz
i kszta tuj ce umiej tno ci piel gniarki w zakresie rozpuszczania i podawania leków pacjentom. Ponadto
programy kursów dla piel gniarek w ramach kszta cenia podyplomowego obejmuj  równie  tre ci dotycz ce
przygotowywania i podawania leków, np. program ramowy kursu specjalistycznego dla piel gniarek pt: „Opieka
nad  dzieckiem  z  chorob  nowotworow "  zatwierdzony  przez  CKPPiP  w  Warszawie  obejmuje  m.in.  umiej tno
przygotowania i  podawania leków cytostatycznych. Program zosta  zatwierdzony w 2005r.  i  zaopiniowany przez
konsultantów krajowych: - prof. dr hab. med. Jerzego Kowalczyka,  dr n. med. Ann  Koper.

Ustawa  „Prawa  farmaceutyczne'1  z  2001  r.  wprowadzi a  w  wykazie  us ug  farmaceutycznych  us ug  -
„przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych" nie dlatego, e piel gniarki
w oddzia ach nie maj  uprawnie , wiedzy i umiej tno ci w tym zakresie, ale dlatego, aby rozszerzy  zakres us ug
farmaceutycznych otwieraj c drog  do wprowadzenia nowych rozwi za  organizacyjnych.
Podsumowuj c:

ciwe prawnie s  oba rozwi zania:
1. Rozpuszczanie i przygotowywanie dziennych dawek leków ( w tym cytostatycznych)
w aptece przez osob  uprawnion .
2. Rozpuszczanie i przygotowywanie dziennych dawek leków w oddziale przez
piel gniark .

Niew ciwym by oby, gdyby piel gniarka by a zatrudniona w aptece szpitalnej  i przygotowywa a
dzienne dawki leków. W aptece mog  pracowa  tylko osoby uprawnione.
Poza aptek  czyli np. w oddziale szpitalnym, piel gniarka mo e rozpuszcza  i przygotowywa  dawki leków.
W odniesieniu do leków cytostatycznych, powinny by  spe nione odpowiednie warunki w pracowni zgodnie
z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z 19.04.1996 r (ze zmian  z 31.08.2000 r.)

        Konsultant Krajowy
             W Dziedzinie
   Piel gniarstwa Pediatrycznego
dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek

Komunikat
ze spotkania z Konsultantami Krajowymi i Wojewódzkimi w dziedzinach piel gniarstwa

i po nictwa, które odby o si  11 grudnia 2007 r., w Sali Kinowej w Ministerstwie
Zdrowia.

Spotkanie zosta o zorganizowane przez Departament Piel gniarek i Po nych w celu podsumowania
rocznej pracy Konsultantów Krajowych i Wojewódzkich i ustalenia zasad wspó pracy z Departamentem na 2008
rok. W spotkaniu uczestniczy  Pan Marek Twardowski Podsekretarz Stanu. Spotkanie prowadzi a Pani Beata
Cholewka - Dyrektor Departamentu Piel gniarek i Po nych. Zgodnie z programem :

  Sprawozdanie  z  prac  wykonanych  przez  Departament  Piel gniarek  i  Po nych  w  2007  r.  przedstawi a  Pani
Jolanta Skolimowska - Zast pca Dyrektora, podsumowuj c wyniki pracy Departamentu w obszarach kszta cenia
piel gniarek, specjalizacji, wspó pracy z CKPPiP, ustaw, spraw unijnych i pozyskiwania rodków strukturalnych na
kszta cenie piel gniarek w ramach tzw. studiów pomostowych.

  Sprawozdanie z analizy realizacji w SPZOZ rozporz dzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r.
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia piel gniarek i po nych w zak adach opieki
zdrowotnej przedstawi a Pani Gra yna Kruk-Kupiec - Konsultant Krajowy w dziedzinie Piel gniarstwa. Po dyskusji
ustalono, e w/w rozporz dzenie wymaga nowelizacji, gdy  zmieniaj ce si  od 1999 roku czynniki, maj  du y
wp yw na ustalanie tych norm i wp ywaj  na ich zmienno . Nale y stworzy  przede wszystkim narz dzia
do ustalania norm minimalnych na poziomie zak adu opieki zdrowotnej.

  Pani Aleksandra Gaworska-Krzemi ska przedstawi a temat Mi dzynarodowa klasyfikacja praktyki
piel gniarskiej w oparciu o taksonomi  diagnoz piel gniarskich ICNP. System ten poddano ocenie
i zasugerowano, by go przystosowa  do warunków polskich. Zaproponowano powo anie zespo u roboczego, który
w najbli szym czasie wspólnie z przedstawicielami uczelni, Polskim Towarzystwem Piel gniarskim i samorz dem
przygotuje klasyfikacj  diagnoz.

  Konsultanci Krajowi z poszczególnych dziedzin Piel gniarstwa kolejno prezentowali sprawozdania ze swej
dzia alno ci w 2007 roku. Wnioski i uwagi, przedstawione w poszczególnych dziedzinach piel gniarstwa
i po nictwa b  platform  wspó pracy obu stron w 2008 roku. Zg oszono wniosek o organizowanie spotka
z Konsultantami dwa razy w roku, sugeruj c prac  w grupach tematycznych w formie tak zwanych „warsztatów”.

ród o informacji: strona internetowa Ministerstwa Zdrowia 21 grudnia 2007 roku.
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            R E F E R A T Y
                       RAK SZYJKI MACICY

Rak  szyjki  macicy  mo e  si  objawi  w  ka dym wieku.  Im szybciej  zostan  podj te  kroki  w  walce  z  t
chorob , tym wi ksze szanse na wygran .

Zaczyna si  ju  u nastolatek
Na  rozwój  raka  szyjki  macicy  wp ywa  wiele  ró nych  czynników.  Istnieje  wyra ny  zwi zek  mi dzy

aktywno ci  seksualn  kobiety a ryzykiem powstania stanu przedrakowego lub raka szyjki macicy. Wcze nie
rozpocz te wspó ycie seksualne i zmiany partnerów u atwiaj  infekcje wirusem karcinogennym, przenoszonym
drog  p ciow . W wielu przypadkach jest on w nie odpowiedzialny za raka szyjki macicy. Niekontrolowany
i wielopartnerski seks zwi ksza zagro enie t  chorob . Cz ciej wyst puje ona u prostytutek ni  u m atek.
U dziewic w ogóle si  jej nie stwierdza. Z regu y ujawnia si  w odleg ym czasie od stosunku seksualnego, podczas
którego kobieta zosta a zara ona.

Przyczyny
Cz sto  infekcji  przenoszonych  drog  p ciow  okre la  si  w  ró nych  populacjach,  w  ró nym  wieku

mi dzy  2  a  prawie  30%.  Badania  wirusologiczne  potwierdzaj ce  obecno  wirusów  karcinogennych  s  bardzo
drogie, dlatego te  wykonuje si  je u osób podejrzanych o chorob . Z bada  wynika, e 2,6% kobiet mi dzy 30. a
60. rokiem choruje na raka szyjki macicy spowodowanego infekcj . U m odszych kobiet infekcje stanowi
najcz stsz  przyczyn  zachorowa .  Inne  przyczyny  stanowi ce  pod e  do  rozwoju  raka  szyjki  macicy  to
zaka enie wirusem brodawczaka ludzkiego (wywo uj cego m.in. k ykciny ko czyste) czy rz sistka (15-krotnie
zwi ksza ryzyko). Zachorowalno  wzrasta równie  z liczb  ci , z warunkami ekonomicznymi - wy sza w grupach
o ni szym standardzie ycia. Rak szyjki macicy bardzo rzadko wyst puje w spo ecze stwach, w których stosuje
si  obrzezanie, które zmniejsza ryzyko infekcji. Stopie  ryzyka zachorowania zwi ksza palenie papierosów (jest
16-krotnie wi ksze). Przypuszcza si , e substancje powstaj ce podczas palenia tytoniu wch aniane z p uc do krwi
obni aj  odporno  organizmu  na czynniki rakotwórcze.

Podstawowe badanie
Cytologia  to  podstawowe  badanie  szyjki  macicy,  które  pozwala  wychwyci  jeszcze  przedinwazyjne

stadium raka. Wszelkie nieprawid owo ci w rozmazie cytologicznym s  badane dalej a  do uzyskania pewnej
diagnozy, która pozwala szybko rozpocz  leczenie. A im wcze niej choroba zostanie rozpoznana, tym jest
wi ksza szansa skutecznego jej wyleczenia. W pocz tkowym stadium wynosi 100%. Jest wi c o co walczy .

Wczesnym zmianom nowotworowym w raku szyjki  macicy z regu y nie towarzysz adne dolegliwo ci!
Tote  nie mo na zg asza  si  do lekarza dopiero, gdy co  dolega. Cz sto wtedy jest to ju  stan bardzo
zaawansowany,  a  wi c  szanse  na  wyleczenie  i  ycie  s  znacznie  mniejsze.  Je li  dosz o  do  przerzutów -  wr cz
minimalne. Aby zapobiec ca kowicie nowotworowi, nale y robi  badanie ginekologiczne oraz cytologiczne raz
w roku. W Stanach Zjednoczonych, od kiedy ka da kobieta musi raz w roku mie  wykonan  cytologi , wyra nie
zmniejszy a si  liczba kobiet, u których rozpoznawano raka szyjki macicy w stadium ju  zaawansowanym, a tym
samym wzros a wyleczalno  i spad a miertelno . Podobnie jest w innych krajach wysoko cywilizowanych.
Niestety, w naszym kraju wiele kobiet nie zg asza si  na profilaktyczne badania cytologiczne mimo skierowania od
ginekologa  i poddaje si  badaniom dopiero wtedy, gdy pojawi  si  dolegliwo ci. Niekiedy sygna em s
nieregularne krwawienia czy niewielkie up awy. W takich sytuacjach jest niezb dna natychmiastowa wizyta
u lekarza! Je eli wynik cytologii sugeruje jakie  nieprawid owo ci - nie ka da nieprawid owo  oznacza raka -
wykonuje si  kolejne badania albo pacjentka zostaje pouczona, e za pó  roku powinna znowu zg osi  si  na
badanie cytologiczne (gdy wynik wykaza  niewielkie odchylenia od normy).

Badania dodatkowe
Gdy zmiany s  powa niejsze, wykonuje si  tzw. kolposkopi . Umo liwia ona dok adniejsze obejrzenie

szyjki macicy aparatem, który o wietla szyjk . Badanie przeprowadza si  po za eniu wziernika. Czasem jest
konieczne pokrycie szyjki specjalnym roztworem, który wyra nie uwidacznia obszary zmienione chorobowo
i  umo liwia  pobranie  próbki  do  badania  histopatologicznego.  Kolposkopi  wykonuje  si  w  warunkach
ambulatoryjnych. Gdy nie mo na oceni  ca ego chorobowo zmienionego fragmentu szyjki macicy, wykonuje si
konizacj . Jest to zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym, podczas którego usuwa si  sto kowy fragment
szyjki macicy. Potem oddaje si  go do badania mikroskopowego. Na tej podstawie mo na stwierdzi , czy zmiany
maj  charakter  przedrakowy,  czy  jest  to  ju  rak.  Je eli,  niestety,  dosz o  do  rozwini cia  si  raka,  wykonuje  si
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kolejne badania (tomografi  komputerow , rezonans magnetyczny), które umo liwi  okre lenie rozprzestrzenienia
si  choroby i zaj cia (lub nie) w ów ch onnych.

Leczenie raka
Mo na tu wyró ni  trzy sposoby: metod  chirurgiczn , radioterapi  i chemioterapi .

Operacja chirurgiczna jest metod  stosowan  najcz ciej. Standardowy zabieg obejmuje tzw.
histerektomi , czyli usuni cie macicy wraz z s siaduj cymi w ami ch onnymi. Zwykle usuni cie jajników nie jest
konieczne. Je eli jednak do tego dochodzi, to w celu zapobie enia przedwczesnej menopauzie stosuje si
odpowiedni  terapi  hormonaln .
Zdarza  si ,  e  rak  szyjki  macicy  zaatakowa  kobiet  w  wieku,  gdy  pragnie  ona  urodzi  dziecko.  Mo na  wtedy
wykona  konizacj  jako równowa  metod  leczenia. Wskazania do leczenia chirurgicznego zale
od zaawansowania choroby.

We wczesnym stadium raka szyjki macicy radioterapia jest równie skuteczna jak operacja. Jednak efekty
uboczne  s  wi ksze  i  wi  si  z  utrat  funkcji  jajników.  Stosuje  si  j  wi c   w  przypadkach,  gdy  zabieg
operacyjny nie wystarcza, istnieje du e prawdopodobie stwo nawrotu choroby (np. stwierdzono przerzuty
do w ów ch onnych).
Pacjentk  poddaje si  jednocze nie na wietlaniom zewn trznym i wewn trznym. Radioterapia wewn trzna polega
na wprowadzeniu (w znieczuleniu ogólnym) jednego lub wi cej aplikatorów do szyjki macicy. Nast pnie ród o
promieniowania,  zwykle  cez  137,  jest  umieszczane  w  aplikatorach,   w  których  pozostaje  w  nich  przez  1-2  dni.
Dokuczliwymi skutkami ubocznymi promieniowania s  nudno ci, wymioty, uczucie zm czenia, biegunka. agodzi
si  je odpowiednimi lekami.

W okre lonych sytuacjach chore s  poddawane chemioterapii, czyli leczeniu cytostatykami. Je eli stosuje
si  np. radioterapi , a ryzyko nawrotu choroby jest wysokie, przed radioterapi  pacjentki otrzymuj  "chemi ".
Inn  grup ,  u  której  jest  to  pomocna  terapia,  s  pacjentki  z  rozprzestrzenion  chorob  czy  jej  nawrotem
(gdy dawka promieniowania by a maksymalna).
Rak szyjki macicy z przerzutami oraz w stanie wykluczaj cym interwencj  chirurgiczn  w miednicy ma ej jest
z regu y nieczu y na chemioterapi , tote  jej stosowanie mija si  z celem.

Co zabija
Na raka piersi umiera w Polsce 4000 kobiet rocznie. Drugim nowotworowym "morderc " kobiet jest rak

szyjki macicy (w Izraelu ten nowotwór jest na 19. miejscu). Wyleczalno  raka szyjki macicy w stadium
"0" (przedinwazyjnym) wynosi 100%, w stadium I - ok. 70%, w II - 50%, w III - ok. 30%.

Chod  na badania!
W  Polsce  choruje  z  powodu  raka  szyjki  macicy  15  kobiet  na  sto  tysi cy  i  jest  to  najwy szy  wska nik

w Europie (20 lat temu by  jeszcze wy szy - 25 na 100 tysi cy). Mimo zmniejszenia wska nika, gdy ledzimy
historie choroby kobiet, które maj  raka szyjki macicy, okazuje si , e a  60% z nich nigdy nie mia o zrobionego
badania  cytologicznego!  Przera aj ce  jest  te  to,  e  na  przestrzeni  20  lat  nie  zmniejszy a  si  liczba  zgonów
spowodowanych rakiem szyjki.

Du o czasu, ale nie zawsze
W Polsce redni wiek kobiety z przedinwazyjnym rakiem szyjki macicy to 40.-42. rok ycia, natomiast

rakiem inwazyjnym - 51. rok ycia. redni wiek kobiet ze stanami przednowotworowymi wynosi 34 lata. A wi c
czasu na zbadanie, diagnoz  i leczenie jest bardzo du o. Niestety, u ponad 60% kobiet ten nowotwór wykrywa
si  dopiero w drugim i trzecim stadium zaawansowania. Tu szanse wyleczenia s  minimalne.

Rokowanie
We wczesnym stadium jest bardzo dobre i zwykle wystarcza operacja. Przy nowotworze

zaawansowanym, nieoperowalnym radioterapia daje du e szanse wyleczenia lub przed a dobr  jako ycia.
W bardzo rozwini tej chorobie chemioterapia kontroluje jej przebieg, ale nie daje mo liwo ci wyleczenia. Dlatego
tak wa na jest dobrze zorganizowana profilaktyka.

Profilaktyka
To przede wszystkim regularne badania ginekologiczne i cytologiczne. Czas mi dzy regularnymi

badaniami - przyj ty w badaniach masowych dotycz cych wykrywania stanów przedrakowych i wczesnych
stadiów  raka  -  wynosi  3  lata.  Przyj to,  e  jest  to  okres,  w  którym  nie  powinien  si  rozwin  rak  inwazyjny.
Przedinwazyjny czasem si  ujawnia, ale mo na z nim skutecznie walczy .

Materia  pokonferencyjny - Pozna
autorka Ma gorzata Sm dra

Centralny O rodek Koordynuj cy Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki
Macicy, wyszed  z propozycj  kursu dokszta caj cego dla po nych.

Dok adne wiadomo ci dotycz ce  kursu mo na znale  na stornie internetowej
http://www.amp.edu.pl/pol/

http://www.amp.edu.pl/pol
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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

Kole ance
Annie Trochymiak

Wyrazy g bokiego wspó czucia
z powodu mierci

Mamy

sk adaj :
 Wspó pracownicy z NZOZ O rodka Zdrowia

w T cu

Wyrazy wspó czucia i alu
Kole ance Barbarze Malinowskiej

z powodu mierci
Te ciowej
sk adaj :

 Pracownicy
Niepublicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej

 T-Med Przychodnia Rejonowa Nr 3

Kole ance
Zofii Ko ody skiej

Szczere wyrazy wspó czucia
Z powodu mierci

Taty
sk adaj :

 Piel gniarki z Oddzia u Urologii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Bia ej Podlaskiej

 Kole ance
Urszuli Andrzejewskiej

Wyrazy wspó czucia
z powodu mierci

Taty
sk adaj :

Piel gniarki z Oddzia u Urologii
w Szpitalu Specjalistycznym

w Bia ej Podlaskiej



BIA A  PODLASKA  3/ 64 / 2007

47

„Tak trudno mówi  o tej pustce w tym nie wypowiedzianym alu,
]jednak nie odchodzi ten kto pozostaje w sercach bliskich”

Pni Izabeli Piku a
i jej najbli szym

wyrazy wspó czucia z powodu mierci
.p. Piotra Piku y

sk ada Przewodnicz ca ZZPOZ i jego
cz on
kowi

e

 Kole ance
Ma gosi Kaliszuk

bokie wyrazy wspó czucia i alu
Z powodu mierci

Taty
sk adaj :

Wspó pracownicy z Oddzia u Kardiologii
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Bia ej Podlaskiej

 Kole ance
Ewie Kury o

bokie wyrazy wspó czucia i alu
z powodu mierci

a

 sk adaj :
Kole anki i Koledzy z Samodzielnego

Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej
w Parczewie

Kole ance
Marii Kulik

Piel gniarce Oddzia owej Bloku Operacyjnego
bokie wyrazy wspó czucia i alu

z powodu mierci
Ojca

sk adaj :
 Piel gniarki i Po ne Samodzielnego

Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej
w Radzyniu Podlaskim

Kole ance
Ma gosi Kaliszuk
z powodu mierci

Taty
 g bokie wyrazy wspó czucia i alu

 sk ada:
 Zarz d Zak adowej Organizacji Zwi zkowej

OZZPiP przy Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym w Bia ej Podlaskiej
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„Kochany cz owiek nigdy nie umiera.
                                          yje i pozostaje wci  w my lach,
                                                                                     s owach i wspomnieniach”

pieszmy si  kocha  ludzi
                                                                   Tak szybko odchodz ”
                                                                                                                                       ks. J. Twardowski

 „...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

W dniu 15 czerwca 2007r. odesz a od nas na zawsze nasza kole anka, wieloletni pracownik
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego- starsza po na Barbara Cichosz. Pracowa a w Oddziale

Po niczym od 1983 roku. Basia mia a tylko 46 lat. O wiele za ma o, aby zostawi  rodzin ,
przyjació , kole anki, pacjentki, które wiedzia y, e na sali porodowej czeka na nie po na z zawsze

miechni  buzi , oczami pe nymi ciep a, mi a i sympatyczna. Praca to by a jej pasja i mi .
Zawsze z wielkim zaanga owaniem i odpowiedzialno ci  stawa a przy ku porodowym. Nikomu nie

odmówi a pomocy, czy to by a rodz ca, czy te  kole anka z pracy. Mog my liczy  na ni
w ka dej sytuacji.

W naszych sercach pozostanie na zawsze wspomnienie o Basi.

Kole anki z Oddzia u Ginekologiczno- Po niczego

 Kole ance
Teresie Ciuk

Wyrazy g bokiego wspó czucia
z powodu mierci

Syna
sk adaj :

Piel gniarki z Wojewódzkiego Szpitala dla
Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli

Kole ance
Lilii D browskiej-Rembek

wyrazy g bokiego wspó czucia
 z powodu mierci

Ojca
 sk adaj :

Kole anki i Koledzy z Samodzielnego
Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie
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 „ ycie to czas, w którym szukamy Boga.
mier  to czas, w którym Go znajdujemy.

Wieczno  to czas, w którym Go posiadamy.”
w. Franciszek

Z wielkim alem informujemy nasze kole anki, e we wrze niu po egnali my emerytowan
piel gniark

                                                          Krystyn   Bojarczuk

wieloletni  Oddzia ow  Oddzia u Ortopedii. Niech pozostanie w naszej pami ci jako osoba oddana
pacjentom i swoim kole ankom-piel gniarkom. czymy si  w bólu z rodzin  i ze wszystkimi bliskimi.

                                               Szczere wyrazy wspó czucia sk ada
                   Samorz d Piel gniarek i Po nych Okr gowej Izby w Bia ej Podlaskiej.

„Odesz  cicho, bez s ów po egnania.
Tak jakby  nie chcia a swym odej ciem smuci ...

Tak jak by  wierzy a w godzinie rozstania,
e masz niebawem z Dobr  wie ci  wróci ”

ks. J. Twardowski

„Tak trudno mówi  o tej pustce w tym nie
wypowiedzianym alu, ]jednak nie odchodzi ten

kto pozostaje w sercach bliskich”
Pni

Izabeli Piku a
i jej najbli szym

wyrazy wspó czucia z powodu mierci
.p. Piotra Piku

sk ada Przewodnicz ca ZZPOZ i jego cz onkowie
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Kole ance
Marii Nazaruk

Wyrazy g bokiego wspó czucia
z powodu mierci

Mamy
sk adaj

piel gniarki NZOZ OMS
i Opieki w Domu Chorego „Vita”

Kole ance
Danucie Wieczorek

Szczere wyrazy wspó czucia
z powodu mierci

siostry
Barbary Cichosz

sk adaj  wspó pracownicy oddzia u Ftyzjopulmonologi
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

w Bia ej Podlaskiej

Centrala – XXVII pi tro PKiN  Pl. Defilad 1 00-901 Warszawa
T +48 22 656 63 14 ,  F +48 22 656 63 15 biuro@pmgroup.pl , www.pmgroup.pl

ISTOTA WDRO ENIA ISO 9001:2000

Wdra anie Systemu Zarz dzania Jako ci  jest przez naszych Klientów nazywane cz sto "porz dkowaniem firmy". Bazuj c na

wytycznych zawartych w normie wraz z naszym Konsultantem oddelegowana do tego projektu grupa Pa stwa pracowników

zwana Zespo em Roboczym identyfikuje i opisuje wszystkie procesy realizowane w pa stwa organizacji. Ró nica pomi dzy

dotychczasowym postrzeganiem zada  realizowanych w firmie, a podej ciem procesowym zgodnym z wymogami Systemu

Zarz dzania polega na powi zaniu poszczególnych czynno ci w ci g przyczynowo - skutkowy nazwany w nie procesem.

System  zarz dzania  jako ci  odnosi  si  do  procesów  decyduj cych   o  wytworzeniu  produktu  albo  us ugi,  jakich  dostarcza

swoim Klientom przedsi biorstwo. Okre la równie  zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynno ciami  w tym

celu, aby uzyska  pewno , e potrzeby i oczekiwania klientów s  spe nione.

KORZY CI WDRO ENIA ISO 9001:2000

W  ogromnej  wi kszo ci  posiadanie  Systemu  Zarz dzania  Jako ci  zgodnego  z  norm  ISO  9001:2000  jest  warunkiem

koniecznym  istnienia  firmy  na  ogólnoeuropejskim  rynku.  Dotyczy  to  zarówno  firm  o  charakterze  produkcyjnym  jak  i  firm

wiadcz cych ró nego rodzaju us ugi.

Do korzy ci wynikaj cych z posiadania Systemu w firmie nale y przede wszystkim zaliczy :

spe nienie wymaga  prawnych, w tym dotycz cych bezpiecze stwa,

spe nienie wymaga  klienta,

zwi kszenie zaufania do organizacji,

wzrost presti u organizacji na rynku polskim i na rynkach europejskich,

znaczne zmniejszenie ilo ci braków i reklamacji,
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jasno okre lony kierunek rozwoju organizacji,

bezproblemowy przep yw informacji wewn trz organizacji,

wzrost wydajno ci pracowników poprzez lepsz  organizacj  pracy,

lepsze zarz dzanie organizacj ,

OPIS CYKLU WDRO ENIOWEGO ISO 9001:2000

Wdro enie systemu rozpoczyna si  od Audytu Wst pnego, czyli rozpoznania stopnia spe nienia wymaga  systemu przez

Pa stwa organizacj . Weryfikowana jest struktura obiegu dokumentów, znajomo  wymogów formalno prawnych powi zanych

z prowadzon  dzia alno ci , czy stopie  zaanga owania kierownictwa w rozwój firmy. Z Audytu Wst pnego powstaje Raport,

który stanowi wytyczne do opracowania koncepcji ca ego cyklu wdro enia. Po dokonaniu wst pnej oceny, w Pa stwa organizacji

wy oniona  zostaje  grupa  osób  bezpo rednio  zaanga owania  w  proces  wdro enia  i  b ca  cznikiem  mi dzy  naszym

Konsultantem,  a  Pa stwa  firm .  To  wraz  z  Zespo em  Roboczym  zostanie  opracowana  ca a  dokumentacja  systemu.  Aby

wspó praca  dawa a  wymierne  korzy ci  Zespó  Roboczy  przeszkolony  zostaje  z  podstaw  systemu  zarz dzania  jako ci  w  celu

zapoznania si  jego specyfik . Nast pny krok polega na opracowaniu ca ej dokumentacji systemu. Opis systemu rozpoczyna

sformu owanie celu istnienia Pa stwa organizacji na rynku w postaci Polityki Jako ci firmy. Nast pnie powstaje mapa procesów,

która  opisuje  sie  powi za  mi dzy  procesami  w  Pa stwa  organizacji.  Na  postawie  mapy  procesów  Zespó  Roboczy  wraz   z

naszym Konsultantem opisuje poszczególne procesy realizowane w firmie.  Opisy procesów, Polityka Jako ci  i  mapa procesów

stanowi  cz  sk adow  Ksi gi  Jako ci  -  dokumentu,  w  którym  zawarte  s  wszystkie  informacje  dotycz ce  struktury

funkcjonowania Pa stwa organizacji. Po opracowaniu ca ej dokumentacji przychodzi czas na weryfikacj  funkcjonowania

systemu  opisanego  w  Ksi dze  Jako ci.  Weryfikacja  dzia ania  systemu  zarz dzania  jako ci  opiera  si  na  jego  przegl dach.

Przegl dy  maj  kilka  szczebli  -  podstawowym,  czyli  operacyjnym  s  Audyty  Wewn trzne.  Aby  je  przeprowadza  z  Pa stwa

organizacji wybrani zostaj  pracownicy, którzy na specjalnym, dedykowanym szkoleniu zapoznaj  si  ze specyfik  prowadzenia

Audytów.  Po  przeprowadzeniu  jednego  lub  kilku  Audytów,  Raporty  trafiaj  w  r ce  najwy szego  kierownictwa,  które  na  ich

podstawie podejmuje decyzj  o wszcz ciu dzia  koryguj cych, b  zapobiegawczych. Je li Kierownictwo firmy wraz z naszym

Konsultantem uzna, e system funkcjonuje prawid owo podejmowana jest najcz ciej decyzja  o certyfikacji systemu.

Certyfikacja dla wi kszo ci wdro  jest elementem zwie czaj cym ca y proces wdro enia.


