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WIGILIA - JEDYNY,
NIEPOWTARZALNY WIECZÓR

W

raz z upływem każdego roku mamy wrażenie, że czas płynie coraz szybciej. Tak niedawno był Nowy Rok,
a w nim nowe zadania, nadzieje, że może upływające miesiące przyniosą więcej spokoju, że tempo życia zmniejszy się. Patrząc z perspektywy mijającego roku 2017 nasuwa się myśl, że były to niezrealizowane marzenia.
I w tym codziennym pędzie kolejny raz weszliśmy w okres Świąt Bożego Narodzenia, które w naszej kulturze
mają dla nas ogromne znaczenie i skłaniają do refleksji nad własnym życiem. Często nasze wysiłki w tym okresie przedświątecznym związane z przygotowaniem domu do wieczoru wigilijnego powodują, że jesteśmy zmęczeni, a radość świąt zostaje przyćmiona. Może należałoby się zatrzymać, przystanąć na chwilę i powiedzieć sobie - stop. To nic, że będzie o jedną potrawę mniej niż poprzednio na wigilijnym stole; to nic, że na obrusie pojawiła się plama, a na choince nie będzie lamety. Najważniejsze to być radosnym i szczęśliwym, by Święta Bożego Narodzenia były prawdziwe. To znakomita okazja, aby więcej czasu spędzić z rodziną i cieszyć się obecnością
oraz miłością innych. Każdy powinien być obdarowany nie tylko upominkiem pod choinką, ale przede wszystkim
ciepłem i dobrym słowem. To jest najważniejsze przesłanie Świąt Bożego Narodzenia.
A kiedy Święta już nas otulą swoim ciepłem, a gwiazda betlejemska rozbłyśnie w wigilijny wieczór na niebie,
niech nigdy nie gaśnie w naszych sercach, czyniąc nas lepszymi wobec innych. Niech rozświetla wszystkim drogę do prawdziwych wartości, by z nadzieją i optymizmem patrzeć w przyszłość.
Idą Święta Bożego Narodzenia.
Zapomnij teraz o całej złości,
wszelkich rozczarowaniach
i trudnościach z twoimi bliźnimi.
Pomyśl o pokoju w twoim domu i twoim sercu.
Przebacz znów !
Jeszcze raz zapomnij o cierpieniu, które ci zadano.
Pozwól, by w domu wszystko się ułożyło.
Nie mów: To niemożliwe.
Nie mów: Czuję się bezsilny,
taki biedny, pusty i zimny.
Aby być szczęśliwym podczas tych świątecznych dni,
potrzebujesz światła i ciepła,
nie zimnego migotania neonów
i nie ciepła, które daje kocioł grzejny, jeśli działa.
Potrzebujesz światła w sercu,
by widzieć sens życia
i ciepła drogich ci ludzi,
którzy cię kochają.

Phil Bosmans

Niech Magia Nocy Betlejemskiej otoczy Was wszystkich dobrem i radością w nadchodzącym Nowym Roku.
Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu
Teresa Kruczkowska
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Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, kierowane do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła,
w sprawie wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP, oraz odpowiedź w tej
sprawie Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Beaty Cholewki.

NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Warszawa, dnia 9 maja 2017r.
Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi o wdrożenie Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP do dokumentów legislacyjnych i formalnych,
umożliwiając tym samym dalszy rozwój procesu cyfryzacji pielęgniarstwa w Polsce.
Wynika to z oczekiwań środowiska pielęgniarek i położnych dotyczących możliwości
korzystania ze Słownika ICNP w elektronicznym rekordzie pacjenta. Pozwoli na stosowanie ujednoliconej terminologii do opisu praktyki pielęgniarskiej; porównanie praktyki pielęgniarskiej w czasie, między ośrodkami klinicznymi, populacjami pacjentów, obszarami geograficznymi. Umożliwi również identyfikację wkładu pielęgniarki i położnej
w pracę interdyscyplinarnego zespołu opieki zdrowotnej; a w konsekwencji ułatwi racjonalne określanie potrzeb w zakresie obsad pielęgniarek i położnych oraz będzie stanowić narzędzie oceny jakości opieki pielęgniarskiej, m.in. poprzez identyfikację zdarzeń niepożądanych.
Efektywne wykorzystywanie Klasyfikacji ICNP w praktyce zawodowej pielęgniarki,
położnej, a tym samym realizacji świadczeń zdrowotnych wymaga odpowiedniego jej
przygotowania na etapie kształcenia przed i podyplomowego. W związku z powyższym
Naczelna Rada wnioskuje również o zabezpieczenie środków na prowadzenie kształcenia przed i podyplomowego w zakresie korzystania z elektronicznego rekordu pacjenta
przez pielęgniarki i położne.
Powyższe stanowi kontynuację Rekomendacji Nr 1/2013 z dnia 11 września 2013 roku
Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie i Akredytowanego przez Międzynarodową Radę
Pielęgniarek Centrum Badania i Rozwoju ICNP® przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w sprawie projektu elektronicznej dokumentacji medycznej w pielęgniarstwie.
Przedstawiony wniosek Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych uwzględnia:
1) European Interoperability Framework 2.0 (Europejskie Ramy Interoperacyjności dla
europejskich usług użyteczności publicznej, 16/12/2000, do komunikatu Komisji do
Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „W kierunku interoperacyjności europejskich usług użyteczności publicznej”).
2) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 570).

3) Dyrektywę 24/2010/UE w sprawie
praw pacjenta w transgranicznej
opiece zdrowotnej.
4) Normę EN 13606 - 4: 2009 Informatyka w ochronie zdrowia. Przesyłanie elektronicznych dokumentów
zdrowotnych - część 4: Bezpieczeństwo, Dyrektywa UE (95/46/EC) dotycząca ochrony danych, Rekomendacja
97/5 Rady Europy dotycząca ochrony
danych medycznych.
5) Rozporządzenie
Rady
Ministrów
z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.,
poz. 113 zezm.).
6) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z
dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z2015r.,poz. 2069).
Należy podkreślić, iż wprowadzenie
Klasyfikacji ICNP do elektronicznego rekordu pacjenta jest niezbędne dla:
a) kompleksowej oceny stanu pacjenta,
b) pełnej identyfikacji faktycznie zrealizowanych czynności pielęgniarskich
w ramach poszczególnych świadczeń
zdrowotnych na rzecz pacjenta,
c) określenia rzeczywistych potrzeb kadrowych w zakresie obsad pielęgniarek, położnych,
d) określenia
faktycznych
kosztów
świadczeń zdrowotnych,
e) identyfikacji zdarzeń niepożądanych
w pracy pielęgniarki i położnej,
f) realizacji zapisów ustawy o systemie
informacji w ochronie zdrowia.
Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP
Zofia Małas

Odpowiedź:
Ministerstwo Zdrowia
Departament Pielęgniarek i Położnych

Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Warszawa,13.09.2017r.

Szanowna Pani Prezes
Nawiązując do korespondencji skierowanej do Ministra Zdrowia znak: NRPiPNRPiP -DM-0025.107.2017 r., oraz znak: NRPiP-NRPiP-DM-0025.107.1.2017 r., w
sprawie wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP©)
do dokumentów legislacyjnych i formalnych, umożliwiając tym samym dalszy rozwój procesu cyfryzacji pielęgniarstwa w Polsce, Departament Pielęgniarek i Położnych
przedstawia poniżej następujące stanowisko w przedmiotowej sprawie.
W związku z wniesionym przez Panią Prezes do Ministra Zdrowia wnioskiem, Departament Funduszy Europejskich i e-Zdrowia we współpracy z Departamentem Pie-
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lęgniarek i Położnych oraz merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa Zdrowia przeprowadził konsultacje w zakresie ewentualnej możliwości przyjęcia wypracowanych przez
Radę do spraw e-zdrowia w Pielęgniarstwie Rekomendacji dot. wdrożenia
ICNP do elektronicznej dokumentacji
pielęgniarskiej.
Na podstawie zgromadzonych informacji, Minister Zdrowia podjął decyzję,
że określenie kierunków działań, w tym
podjęcie ewentualnych prac nad uregulowaniem w obowiązujących przepisach
prawa sposobu korzystania z Klasyfikacji - rekomendacji do stosowania Klasyfikacji ICNP® w dokumentacji medycznej, będzie możliwe po przeprowadze-
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niu Pilotażu w podmiotach leczniczych
w ramach realizowanego pozakonkursowego projektu pn: Rozwój kompetencji pielęgniarskich” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój (POWER), realizowanego przez Departament Pielęgniarek
i Położnych.
Celem Pilotażu będzie m.in. stworzenie warunków w wybranych podmiotach leczniczych do praktycznego
wdrożenia i wykorzystania oraz weryfikacji kodów Klasyfikacji ICNP® w dokumentowaniu czynności wykonywanych przez pielęgniarki w bezpośredniej opiece nad pacjentem.
Dla potrzeb Pilotażu zostanie przygotowana aplikacja (zawierająca kody i
interwencje Klasyfikacji ICNP®) do dokumentowania zdarzeń medycznych w
pielęgniarstwie, wspierająca gromadzenie i dokumentowanie pracy pielęgniarskiej oraz podejmowanie decyzji w zakresie tworzenia dokumentu pod nazwą plan opieki pielęgniarskiej. Powyższa aplikacja będzie gromadziła szeroki zakres danych zarówno o samym pacjencie (podstawowe
dane sprawozdawcze oraz teleadresowe a także karta wywiadu) jak również
będzie uwzględniała przebieg leczenia
klinicznego i dokumentowała zdarzenia medyczne w pielęgniarstwie.
Biorąc pod uwagę przepisy ustawy
z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1535 z późn. zm.), należy wskazać, że podmioty lecznicze
mogą prowadzić dokumentację medyczną w postaci papierowej i elektronicznej, zgodnie z zapisami tejże ustawy. Z uwagi na mały stopień zinformatyzowania w podmiotach leczniczych,
niezbędne jest podejmowanie dalszych
działań ukierunkowanych na przygotowywanie się placówek ochrony zdrowia do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), w tym
także w obszarze pielęgniarstwa.
Podsumowując, Departament podkreśla, że wyniki i wnioski z przeprowadzonego Pilotażu zostaną zaprezentowane środowisku zawodowemu
pielęgniarek i położnych, oraz posłużą Ministrowi Zdrowia do określenia
dalszych kierunków działań w tym zakresie.

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Położnych
dr n. o zdr. Beata Cholewka

WOKÓŁ ZAWODU
Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie
§ 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 września 2015 r.
w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(Dz. U. poz. 1400).

Świadczeniodawcy mający umowę o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna oraz
umowy w rodzaju leczenie szpitalne
- świadczenia wysokospecjalistyczne,
przekazują informacje do właściwego
oddziału wojewódzkiego NFZ o liczbie pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej
i wykonujących, u tego świadczeniodawcy, zawód w rozumieniu art. 19 ust.
1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011
r. o zawodach pielęgniarki i położnej
oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w
przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej
praktyki pielęgniarki i położnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, w przeliczeniu na liczbę etatów.
I. Przekazując tę informację świadczeniodawca uwzględnia, że § 2 ust. 1 i
2 rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej:
1) nie obejmuje pielęgniarek i położnych wykonujących zawód u podwykonawcy;
2) obejmuje pielęgniarki i położne
przebywające na zwolnieniach chorobowych i na zasiłkach rehabilitacyjnych;
3) obejmuje pielęgniarki i położne
przebywające na urlopach macierzyńskich, urlopach rodzicielskich
albo osoby zatrudnione na zastępstwo tych osób;
4) obejmuje wyłącznie osoby zatrudnione na zastępstwo pielęgniarek i
położnych przebywających na urlopach wychowawczych i na urlopach
bezpłatnych;
5) obejmuje osoby oddelegowane
zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 12 oraz art.
5 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej;
6) obejmuje także pielęgniarki i położne wykonujące zawód w podmiocie
leczniczym w komórkach organizacyjnych, których zakres zadań stanowi element udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej, np. na bloku operacyjnym, w pracowniach diagno-

stycznych, w sterylizatorni, w punkcie pobrań, a także pielęgniarki epidemiologiczne oraz pielęgniarki
i położne kierujące i zarządzające
zespołami pielęgniarek i położnych.
II. Przekazując ww. informację świadczeniodawca uwzględnia także, że:
1) w sytuacji wykonywania przez świadczeniodawcę więcej niż jednej
umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej zawartej z NFZ,
w ramach których świadczenia są
realizowane przez tę samą pielęgniarkę albo położną, świadczeniodawca decyduje w których umowach zostanie ona zgłoszona do
NFZ w wymiarze proporcjonalnym
do czasu pracy tej pielęgniarki albo
położnej przeznaczonym na realizację danej umowy - w przypadku
trudności świadczeniodawca wskazuje jedną umowę w wymiarze odpowiadającym czasowi pracy pielęgniarki albo położnej; świadczeniodawca powinien uwzględnić wyłącznie czas pracy przeznaczony na
realizację świadczeń wynikających
z umowy z NFZ;
2) w przypadku wykazywania pielęgniarki albo położnej, która udziela świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie innej niż stosunek pracy
(umowa zlecenia, umowa o dzieło,
kontrakt), świadczeniodawca wskazuje równoważnik etatu, przeliczając liczbę godzin pracy pielęgniarki
w stosunku do ustawowego wymiaru czasu pracy na etacie;
3) w przypadku, gdy nie można wykazać liczby godzin na dzień 15 września 2015 r., tak by ustalić równoważnik etatu w sposób określony w
ww. pkt 2, przyjmuje się średni czas
udzielania świadczeń opieki zdrowotnej z miesiąca poprzedzającego
przekazanie informacji,
III. Obowiązujące rozporządzenie nie
przewiduje zgłoszenia dodatkowej
liczby osób po dniu 15 września 2015
r.
IV. Podział środków przeznaczonych na
podwyżki dla pielęgniarek i położnych, wynika z porozumienia albo
sposobu podziału pozytywnie zaopiniowanego, zgodnie z § 2 ust. 4
ww. rozporządzenia, albo jest dokonywany zgodnie z § 2 ust. 5 ww. rozporządzenia.
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Ministerstwo Zdrowia
Departament Pielęgniarek i Położnych

Warszawa 26.10.2017 r.
Pani
Zofia Małas Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
W odpowiedzi na pismo z dnia 30 sierpnia 2017 r.
(znak: NIPiP-NRPiP-DM.002.169.2017.TK) w sprawie wyjaśnienia pojęcia etat lub etat przeliczeniowy
w związku ze wzrostem miesięcznego wynagrodzenia pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej, uprzejmie wyjaśniam.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016
r. poz. 1146) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 14 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628),
zwanych dalej „OWU” świadczeniodawca uwzględnia w
informacji przekazywanej do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
liczbę pielęgniarek i położnych wykonujących u niego
zawód i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w
przeliczeniu na liczbę etatów i równoważników etatów.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia dotyczącym § 2 rozporządzenia OWU (kopia w załączeniu),
świadczeniodawca przekazując informację do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w przypadku wykonywania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez pielęgniarkę
zatrudnioną w ramach umowy o pracę uwzględnia wyłącznie czas pracy pielęgniarki albo położnej przeznaczony na realizację świadczeń opieki zdrowotnej wynikający z umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Do wiadomości:
Pani Józefa Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Zgodnie ze stanowiskiem Narodowego Funduszu
Zdrowia przedstawionym w piśmie z dnia 4 stycznia
2016 r. (kopia w załączeniu), pojęcie etat przeliczeniowy lub równoważnik etatu w ramach OWU odnoszą się
do liczby godzin przepracowanych miesięcznie, nie zaś
dobowo. W związku z tym, wysokość dodatkowego wynagrodzenia wynikająca z OWU dla pielęgniarek realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie
opieki długoterminowej domowej nie powinna odpowiadać wymiarowi etatu przeliczeniowego uzależnionego od liczby pacjentów objętych opieką, lecz powinna być uzależniona od czasu pracy przeznaczonego na
realizację świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę
w ramach danej umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Z poważaniem
Z upoważnienia Dyrektora
Departamentu Pielęgniarek i Położnych
Dorota Zinkowska radca ministra
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WOKÓŁ ZAWODU
Narodowy Fundusz Zdrowia
Centrala w Warszawie
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Warszawa, 04.01.2016
Pani
Beata Cholewka Dyrektor
Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwo Zdrowia
Szanowna Pani Dyrektor
W odpowiedzi na pismo z dnia 1 grudnia 2015 r., znak: IK
406197.TB, w sprawie udzielenie odpowiedzi na pytania 1, 6 i
7 zawarte w piśmie Pani Krystyny Zaleskiej, Dyrektora Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu,
uprzejmie proszę o przyjęcie następującej informacji.
Ad 1
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1400), świadczeniodawca posiadający umowy o udzielanie świadczeń przekazuje za pośrednictwem serwisów internetowych informację, o której mowa
w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia. W związku z powyższym, dla
świadczeniodawców udostępniono narzędzie informatyczne,
umożliwiające przekazanie omawianej informacji do oddziałów
wojewódzkich NFZ. Świadczeniodawca w ww. informacji przekazuje dane o liczbie pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń w ramach umowy o udzielanie świadczeń w przeliczeniu
na liczbę etatów. Pojęcie etat przeliczeniowy lub równoważnik
etatu odnoszą się do liczby godzin przepracowanych miesięcznie nie zaś dobowo. Liczba przepracowanych godzin w ramach
równoważnika etatu wynosi przeciętnie 160 godzin miesięcznie.
W miesiącu przeciętnie jest 720 godzin, co odpowiada 4,5 równoważnikom etatu. W celu uniknięcia omyłkowego wykazywania
dla jednej pielęgniarki lub położnej liczby etatów, która po przekształceniu na liczbę godzin pracy przekracza ogólną miesięczną liczbę godzin ustalono, że maksymalna liczba etatów wskazanych dla pojedynczej pielęgniarki lub położnej może wynosić 4.
Ad 6
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia wydanymi na podstawie art. 137 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U, z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.), rozliczenie wykonywania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia tego okresu.
Ad 7
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Narodowy Fundusz Zdrowia upoważniony jest do finansowania wyłącznie świadczeń opieki zdrowotnej. Zatem środki finansowe przekazywane przez NFZ świadczeniodawcom, na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015
r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej, są dodatkowymi środkami przeznaczonymi
na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez
pielęgniarki i położne, co znalazło odzwierciedlenie w zwiększeniu kwot zobowiązań określonych w aneksach do umów o udzielanie świadczeń opieki zawieranych w związku z realizacją przepisów ww. rozporządzenia. Wskazać również należy, że środki finansowe jakimi dysponuje Narodowy Fundusz Zdrowia i jakie kieruje na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, są ściśle określone, bowiem pochodzą w szczególności ze składek na
ubezpieczenie zdrowotne. W związku z powyższym, wartość finansowanych przez NFZ świadczeń opieki zdrowotnej, zdeterminowana jest poziomem środków zapisanych na ten cel w planie
finansowym Funduszu na dany rok.
Z poważaniem
Zastępca Dyrektora
Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Narodowego Funduszu Zdrowia
Leszek Szalak
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NACZELNA IZBA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa, 18 października 2017

Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze
jako reprezentanci zawodów medycznych wyrażamy
zaniepokojenie sytuacją pacjenta w Polsce. W natłoku
rozmów politycznych umyka wielu osobom to, co najważniejsze dla każdego, kto pracuje w służbie zdrowia:
zdrowie i dobro pacjenta.
Każdy pacjent zasługuje na właściwą ochronę zdrowia, profilaktykę, diagnostykę, leczenie i pielęgnację.
Naszym wspólnym celem jest zapewnienie opieki medycznej na najwyższym poziomie.
Niestety codzienne problemy, z jakimi się wszyscy
zmagamy, m.in. to wielomiesięczny czas oczekiwania
na wizytę czy leczenie, ograniczona dostępność do badań laboratoryjnych, niskie wynagrodzenia, zbyt duże
obciążenie pracą ze względu na niewystarczającą liczbę personelu medycznego czy nie prawidłowo lokowane nakłady finansowe uniemożliwiają realizację tego
zadania.
Czujemy się odpowiedzialni za nasze środowisko i jesteśmy przekonani, że przepracowany lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny nie
może być efektywny. Stawianie nas przed alternatywą:
praca ponad siły lub bardzo niskie wynagrodzenie i narażanie bezpieczeństwa pacjentów są wyrazem braku
odpowiedzialności za dobro i zdrowie Polaków.
Czas pracy w służbie zdrowia często przekracza 12
godzin. To wynik niewystarczającej ilości personelu,
ale i naturalna dążność ludzi do utrzymania finansowego siebie i swoich rodzin. Praca ta w tak dużym wymiarze czasu pracy, często fizyczna, połączona z dużym obciążeniem psychicznym i odpowiedzialnością za
zdrowie i życie pacjentów, powoduje przedwczesne starzenie się i wypalenie osób wykonujących zawody medyczne. Kumulowane latami zmęczenie przenosi się
na jakość pracy. We wszystkich dziedzinach medycyny
to właśnie kompetencje ludzi i jakość wykonywanych
przez nich czynności ma największe znaczenie.
Kwestie te bezpośrednio znajdują odzwierciedlenie w strukturze wiekowej osób pracujących w ochronie zdrowia. Obserwujemy szybki wzrost średniej wieku. Młodzi wykształceni pracownicy medyczni nie widząc przyszłości i rozwoju zawodowego wybierają pracę
poza granicami kraju lub w innych zawodach.
Rozwiązaniem nie jest pisanie planów, których skutki
mają być odczuwalne za dziesięć czy piętnaście lat. Polska służba zdrowia może „nie przeżyć” tych dziesięciu lat.

Elżbieta Puacz
Prezes Krajowej Rady
Diagnostów Laboratoryjnych

Nasze środowisko wzywa do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do poprawy sytuacji.
Jesteśmy przekonani o tym, że zmiany organizacyjne
i alokacja środków finansowych może przynieść pozytywne efekty.
W naszym kraju nie działa lub jest prowadzona w
bardzo ograniczonym stopniu profilaktyka zdrowotna, szczególnie w odniesieniu do osób w wieku produkcyjnym i seniorów. A to właśnie te działania pozwolą w sposób efektywny zaoszczędzić środki finansowe nie w perspektywie dziesięciu lat, ale w ciągu
najbliższych dwóch.
Przykładowo odpowiednia profilaktyka i wczesne
wykrywanie chorób układu krążenia ogranicza liczbę zawałów serca i udarów mózgu. U osób starszych
można ograniczać liczbę upadków, kończących się
złamaniami, kosztownymi operacjami i nierzadko
powikłaniami, np. zapaleniem płuc czy kalectwem.
To efekt wieloletnich zaniedbań w zakresie zapobiegania. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba zwolnień z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego sięga 30 milionów dni. Odpowiednio zaplanowana profilaktyka pozwoli zaoszczędzić środki, które dziś są wydatkowane na leczenie,
w tym powikłania, hospitalizację, rekonwalescencję
oraz zasiłki zdrowotne i zwolnienia lekarskie.
Spustoszenie, jakie powodują choroby takie jak
cukrzyca czy powikłania infekcji wirusowych kosztują dziś miliardy złotych. Kwoty te przeznaczone na
profilaktykę pozwolą zadbać o pacjenta w sposób odpowiedzialny. Zaoszczędzone kwoty mogą być przeznaczone na poprawę sytuacji pacjenta, w tym urealnienie zarobków w służbie zdrowia.
Naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie pacjenta w dobrym zdrowiu i kondycji. Dbanie o dobrą kondycję systemu jest drogą do realizacji tego
celu.
Rozumiemy przyczyny protestu rezydentów, czyli zbyt niskie i nieefektywnie lokowane środki finansowe w służbie zdrowia i jednocześnie uważamy, że
najlepszą drogą rozwiązywania konfliktów jest merytoryczna dyskusja. Wzywamy do ich podjęcia i wypracowania reformy, która skupi się na relokacji środków
finansowych (wzmocnienie profilaktyki) oraz w perspektywie długoterminowej systematycznym zwiększaniu nakładów finansowych.

prof. Maciej Krawczyk
Prezes
Krajowej Rady Fizjoterapeutów

Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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Stanowisko popierające postulaty rezydentów podpisane przez Prezesów Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Fizjoterapeutów i Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz komunikat jaki został opracowany i wysłany do mediów.
Warszawa, 18 października 2017

Komunikat prasowy

Pielęgniarki, położne, diagności laboratoryjni oraz fizjoterapeuci: zmiany w służbie zdrowia są konieczne
W dniu 16 października br. odbyło się spotkanie przedstawicieli zawodów medycznych, w którym udział wzięli
przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Naczelnej
Izby Pielęgniarek i Położnych oraz Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
Uczestnicy spotkania wyrazili zrozumienie dla przyczyn
protestu rezydentów, czyli zbyt niskich i nieefektywnie lokowanych środków finansowych w służbie zdrowia i podkreślili, że najlepszą drogą rozwiązywania konfliktów jest
merytoryczny dialog. Wezwali do jego podjęcia i wypracowania reformy, która skupi się na relokacji środków finansowych (wzmocnienie profilaktyki) oraz w perspektywie długoterminowej na systematycznym zwiększaniu nakładów
finansowych.
Zaniepokojeni sytuacją w służbie zdrowia przedstawiciele
zawodów medycznych wystosowali list do Ministra Zdrowia,
Pana Konstantego Radziwiłła, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Wicepremiera i Ministra Rozwoju i Finansów, Pana Mateusza Morawieckiego, w którym zaproponowali rozpoczęcie merytorycznych
rozmów, których celem jest poprawa sytuacji.
Autorzy listu podkreślili, iż wszystkie strony powinny skupić się na dobru pacjenta. Każdy pacjent zasługuje na właściwą ochronę zdrowia, profilaktykę, diagnostykę, leczenie i pielęgnację. Podkreślili, iż ich wspólnym celem jest zapewnienie opieki na najwyższym poziomie. Codzienne problemy, z jakimi się zmagają pracownicy służby
zdrowia jak również pacjenci, m.in. wielomiesięczny czas
oczekiwania na wizytę czy leczenie, niskie wynagrodzenia,
zbyt duże obciążenie pracą ze względu na niewystarczającą liczbę personelu medycznego czy nie prawidłowo lokowane nakłady finansowe uniemożliwiają realizację tego
zadania.
W poczuciu odpowiedzialności za środowisko medyczne
podkreślili, że przepracowany lekarz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta czy diagnosta laboratoryjny nie może
być efektywny. Stawianie przed alternatywą: praca ponad
siły lub bardzo niskie wynagrodzenie i narażanie pacjentów są wyrazem braku odpowiedzialności Rządu Polskiego i całej klasy politycznej za bezpieczeństwo zdrowotne
pacjentów.
Pracownicy służby zdrowia często pracują ponad 12 godzin. To wynik niewystarczającej ilości personelu, ale i naturalna dążność ludzi do utrzymania finansowego siebie i
swoich rodzin. Praca-ta w tak dużym wymiarze godzin, połączona z dużym obciążeniem psychicznym i odpowiedzialnością za zdrowie i życie pacjentów, powoduje przedwczesne starzenie się i wypalenie osób wykonujących zawody
medyczne. Kumulowane latami zmęczenie przenosi się na
jakość pracy i wypalenie zawodowe. We wszystkich dziedzi-
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nach medycyny to właśnie kompetencje ludzi i jakość wykonywanych przez nich czynności ma największe znaczenie.
Kwestie te bezpośrednio znajdują odzwierciedlenie w
strukturze wiekowej osób pracujących w ochronie zdrowia,
w której obserwuje się szybki wzrost średniej wieku.
Młode osoby nie widząc przyszłości i możliwości rozwoju zawodowego rezygnują z podejmowania pracy w wyuczonym zawodzie. Wielu już wykształconych pracowników medycznych wybiera pracę poza granicami kraju lub w innych
zawodach.
Rozwiązaniem w ocenie autorów nie jest pisanie planów,
których skutki mają być odczuwalne za dziesięć czy piętnaście lat. Polska służba zdrowia może „nie przeżyć” tych dziesięciu lat.
Przedstawiciele Krajowej Izby Fizjoterapeutów, Naczelnej
Izby Pielęgniarek i Położnych, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych wzywają do podjęcia merytorycznych rozmów,
mających na celu rozwiązanie sytuacji. Są przekonani o tym,
że zmiana organizacji, w tym relokacja środków finansowych
może przynieść pozytywne efekty.
W naszym kraju nie działa lub jest bardzo ograniczona
profilaktyka i dostępność do badań laboratoryjnych osób w
wielu produkcyjnym i seniorów. A to właśnie te działania
pozwolą w sposób efektywny zaoszczędzić środki finansowe nie w perspektywie dziesięciu lat, ale już w ciągu dwóch.
Przykładowo odpowiednia profilaktyka i wczesne wykrywanie chorób układu krążenia ogranicza liczbę zawałów serca i udarów mózgu. U osób starszych można ograniczać liczbę upadków, kończących się złamaniami, kosztownymi operacjami i nierzadko powikłaniami, np. zapaleniem
płuc czy kalectwem. To efekt wieloletnich zaniedbań w zakresie zapobiegania. Wg danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych liczba zwolnień z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowych sięga 30 milionów dni. Odpowiednio zaplanowana profilaktyka pozwoli zaoszczędzić środki, które
dziś są wydatkowane na leczenie, w tym powikłania, hospitalizację, rekonwalescencję oraz zasiłki zdrowotne i zwolnienia lekarskie.
Spustoszenie, jakie powodują choroby takie, jak cukrzyca czy powikłania infekcji wirusowych kosztują dziś Polskę
miliardy złotych. Kwoty te przeznaczone na profilaktykę pozwolą zadbać o pacjenta w sposób odpowiedzialny. Zaoszczędzone kwoty mogą być przeznaczone na poprawę sytuacji
pacjenta oraz urealnienie zarobków w służbie zdrowia. Konieczne są zmiany organizacyjne.
Sygnatariusze listu, podkreślili, iż nadrzędnym celem ich
działań jest utrzymanie pacjenta w dobrym zdrowiu i kondycji. Dbanie o dobrą kondycję systemu jest drogą do realizacji tego celu.
Samorządy zadeklarowały dalszą wolę współpracy.
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O opiece paliatywnej w neonatologii
Ogromny postęp medycyny perinatalnej i neonatologii w ostatnich
dziesięcioleciach sprawił, że ciąża i
narodziny dziecka przestały kojarzyć
się z niebezpieczeństwem, ryzykiem
czy śmiercią. Specjalistom udaje się
ratować coraz mniejsze, nawet skrajnie niedojrzałe noworodki. Pomimo
tych niewątpliwych sukcesów nadal
zdarzają się w neonatologii sytuacje,
że noworodka nie udaje się uratować,
a nawet takie, kiedy nie podejmuje
się prób ratowania jego życia.

Problemy etyczne

Neonatolog w swojej pracy często
staje przed dylematami etycznymi.
Nie pojawiają się one zwykle w podejmowaniu rutynowych decyzji klinicznych dotyczących leczenia infekcji,
zaburzeń oddychania, niewydolności układu krążenia, powikłań neurologicznych, żywienia czy konieczności leczenia chirurgicznego. Dylematy dotyczą sytuacji, w których należy
zdecydować o podjęciu, zaniechaniu
lub zaprzestaniu terapii czy leczenia
podtrzymującego życia. W neonatologii dotyczą one głównie: pacjentów
ze skrajną niedojrzałością, pacjentów
z wadami letalnymi (schorzenia nieodwracalne, terminalne), pacjentów
z ciężką encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną, i innych pacjentów w ciężkich stanach nie ulegających poprawie po zastosowaniu
dostępnych metod leczenia (1). Istnieje konsensus mówiący, że decyzje w powyższych sytuacjach powinny być podejmowane w oparciu o najlepszy interes dziecka. Kontrowersje
dotyczą tego, czy najlepszym interesem dziecka jest ratowanie życia za
wszelką cenę, czy zachowanie określonej jakości życia. Ścierają się ze
sobą dwie koncepcje: koncepcja jakości życia (quality-of-life) i koncepcja świętości życia (sancity-of-life).
Pierwsza z nich zakłada, że życie jest
dobrem wzniosłym, ale relatywnym.
O wartości życia decyduje jego jakość, w tym cechy takie jak świadomość, zdolność do nawiązywania relacji z innymi, itp. W koncepcji świętości życia życie jest wartością absolutną, jest darem, a jego wartość nie
podlega spekulacji. Każde życie niezależnie od upośledzeń, wad, dojrzałości, przewidywanego rozwoju i
możliwości samodzielnej egzystencji w przyszłości jest tak samo ważne i cenne (2).

Opieka paliatywna
i uporczywa terapia

Pod pojęciem uporczywej terapii rozumiemy zabiegi, które przestały być
adekwatne do realnej sytuacji chorego, ponieważ nie są już współmierne
do rezultatów, jakich można by oczekiwać, lub też są zbyt uporczywe dla samego chorego i dla jego rodziny (3). W
sytuacjach, co do których nie ma wątpliwości, że wada ma charakter letalny czy też niedojrzałość noworodka
nie pozwala na jego przeżycie, a podjęte działania medyczne, terapeutyczne jedynie przedłużałyby proces umierania możliwe jest odstąpienie od terapii i zastosowanie opieki paliatywnej i
tzw. comfort care – opieki maksymalnego komfortu, przez którą rozumiemy karmienie, działania przeciwbólowe, pielęgnację. Są to kwestie niezwykle trudne zarówno dla rodziców chorego dziecka jak i dla personelu medycznego. Wola rodziców, jako opiekunów prawnych dziecka powinna zostać
wzięta pod uwagę po wcześniejszym
wyjaśnieniu im aspektów medycznych
dotyczących aktualnego stanu, możliwości leczenia, rokowania u ich dziecka.
Jeżeli opinie specjalistów i rodziców są
sprzeczne, podjęcie decyzji o kontynuowaniu, zaniechaniu lub przerwaniu leczenia podejmuje lekarz (1).

Perinatalna opieka
paliatywna

Opieka paliatywna (łac. pallium –
płaszcz) – obejmuje leczenie i opiekę nad nieuleczalnie chorymi, którzy
znajdują się w okresie terminalnym
śmiertelnej choroby. Celem działań
medycyny paliatywnej nie jest zatrzymanie procesu chorobowego oraz jego
wyleczenie, ale poprawienie jakości
życia osób w tej fazie choroby. Opieka
ta polega na: ochronie godności pacjenta, ochronie przed uporczywą terapią, łagodzeniu objawów choroby,
likwidacji bólu i wsparciu psychicznym i duchowym chorego i jego najbliższych. Wiele osób niezwiązanych
z medycyną ze zdziwieniem przyjmuje fakt, że opieka paliatywna dotyczyć może noworodków i ich rodzin,
a niekiedy nawet rodzin przed narodzinami dziecka. Perinatalna opieka paliatywna polega na zapewnieniu wszechstronnego wsparcia rodzicom płodów i noworodków z wadami
letalnymi od momentu podejrzenia i
rozpoznania wady aż po towarzyszenie w żałobie.

Opieka nad nieuleczalnie chorym noworodkiem i jego rodziną jest
dla lekarzy, położnych i pielęgniarek
ogromnym wyzwaniem. Należy pamiętać, że noworodek nie istnieje w
oderwaniu od swoich rodziców, od rodziny. Opiekując się noworodkiem,
zawsze opiekujemy się jego rodziną.
Informacja o nieuleczalnej wadzie,
chorobie, niepełnosprawności dziecka
są dla jego bliskich traumą nieporównywalną z innymi trudnymi doświadczeniami. To sytuacja nagła, zaskakująca, do której nie są przygotowani. Nikt nie wyobraża sobie swojego
dziecka na intensywnej terapii, nikt
nie przygotowuje się na śmierć dziecka, czy na opiekę nad chorym, niepełnosprawnym dzieckiem. Ciąża miała
oznaczać bycie przy nadziei, nadziei
na szczęśliwe rozwiązanie…

Problem komunikacji

Reakcje rodziców na informację o
nieuleczalnej chorobie dziecka jak i
sposoby ekspresji mogą być różnorodne. Niezwykle istotne jest miejsce i sposób, w jaki zostanie przekazana niepomyślna informacja. Pokój
do rozmów z rodzicami powinien zapewniać intymność, powinny się w
nim znaleźć fotele dla rodziców i lekarza, stolik na potrzebne dokumenty, chusteczki, wodę. Wyposażenie nie
powinno zawierać elementów, które
mogłyby pogłębiać traumę rodziców
(np. zdjęcia zdrowych dzieci). Informacja powinna być pełna, zrozumiała, przekazana z empatią. Należy pamiętać, że stres jest istotnym czynnikiem utrudniającym komunikację zarówno dla lekarza, jak i dla rodziców.
Jeśli to tylko możliwe należy informować równocześnie oboje rodziców, pozwolić (dać czas) na zadawanie pytań,
na wyrażenie emocji, upewnić się, że
rodzice dobrze nas zrozumieli, w razie
potrzeby powtórzyć, wyjaśnić. Silnym
emocjom u rodziców mogą towarzyszyć objawy psychosomatyczne, które są charakterystyczne dla pierwszej
z faz adaptacji do sytuacji posiadania dziecka z ciężką chorobą lub niepełnosprawnością- fazy wstrząsu. Następnie rodzice przechodzą przez fazy
zaprzeczania, żałoby, poczucia winy,
smutku, złości, a w końcu do fazy adaptacji i reorganizacji, która pozwala
żyć dalej mimo straty. (4.)
Pierwsza rozmowa z rodzicami o
nieuleczalnej chorobie ich dziecka nie
zawsze odbywa się po narodzinach
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dziecka. Badania prenatalne często
pozwalają wykryć wady, nieprawidłowości na wczesnym etapie ciąży. Diagnostyka prenatalna pozwala na rozpoznanie wielu nieprawidłowości dotyczących budowy i rozwoju płodu, na
właściwe przygotowanie się do porodu i leczenia chorego dziecka, czasem
umożliwia leczenie dziecka przed
urodzeniem, daje rodzicom czas na
przygotowanie się do narodzin chorego dziecka, a w przypadku ciężkiej,
nieodwracalnej wady płodu część rodziców zgodnie z aktualnym prawem
może podjąć decyzję o terminacji ciąży (4).

Opieka interdyscyplinarna

Rodzice, którzy z różnych względów odrzucają możliwość przerwania
ciąży powinni zostać objęci troskliwą,
interdyscyplinarną opieką. Elementem tej opieki powinna być współpraca z hospicjum perinatalnym lub domowym hospicjum dla dzieci (5 ,6,
7). Opieka nad rodziną nieuleczalnie
chorego dziecka nie jest rutynowym
postępowaniem w szpitalu położniczym. Wymaga zaangażowania wielu
osób, m.in.:
- Lekarz położnik, potem neonatolog i pediatra jest zwykle pierwszą
osobą, która przekazuje rodzicom
informację o niepokojących go objawach, jest świadkiem pierwszej
reakcji rodziców, pierwszą osobą,
która może udzielić im wsparcia,
jest osobą, od której rodzice powinni wyjść z konkretnym planem
działania,
- Położna. Do jej zadań należy przygotowanie rodziców do narodzin
chorego dziecka (szkoła rodzenia
lub spotkania indywidualne- wyjaśnienie postępowania po porodzie- jak to może przebiegać, czego
można się spodziewać, o co pytać?),
opieka nad ciężarną, u której dziecka wykryto wadę wrodzoną, opieka
po poronieniu i porodzie martwego dziecka. Położna asystuje i prowadzi poród w sytuacji szczególnej, zapewnia komfort i intymność
rodzącej, szanuje godność matki i
dziecka, asystuje podczas pierw-
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szego kontaktu rodziców z dzieckiem, czasami jest to towarzyszenie
w momencie umierania dziecka. Dla
wielu rodziców sama obecność empatycznej, troskliwej położnej jest
dużym wsparciem.
- Zespół oddziału neonatologicznego. Do zadań zespołu należy obserwacja i zabezpieczenie podstawowych funkcji życiowych (oddychanie, krążenie, odżywianie, wydalanie), ewentualne przygotowanie do zabiegów operacyjnych i dalszej diagnostyki, wdrożenie leczenia lub opieka paliatywna, ochrona przed bólem, wdrożenie rodziców do opieki nad dzieckiem (karmienie, sonda, PEG, TPN, pielęgnacja stomii, cewnikowanie, pielęgnacja i wymiana rurki tracheotomijnej,
rehabilitacja, nebulizacje, podawanie leków, monitorowanie, pierwsza
pomoc), wsparcie rodziców chorego
dziecka (informacyjne, pomoc w pozyskaniu potrzebnego sprzętu, edukacja, poinformowanie o możliwości refundacji sprzętu, pomocy socjalnej, grupach wsparcia, dostępnej
pomocy specjalistów)
- Położna, pielęgniarka neonatologiczna opiekuje się, obserwuje, pielęgnuje chore dziecko, zna je, zna
jego reakcje, chroni przed bólem i
zbyt intensywnymi bodźcami, edu-

kuje, wdraża rodziców do przejmowania opieki nad dzieckiem, towarzyszy rodzicom w przechodzeniu przez kolejne etapy adaptacji/
reakcji na stratę, pomaga w budowaniu więzi pomiędzy rodzicami a
dzieckiem. Często jest obecna przy
śmierci dziecka, jeśli następuje ona
w trakcie hospitalizacji, zabezpiecza
pamiątki po dziecku (odciski stópek,
ubranka, tęczowe kocyki…),wspiera rodziców. Czasem przygotowuje
rodziców do opieki nad dzieckiem
chorym w warunkach domowych.
- A także psycholog , wolontariusze,
pracownik socjalny i asystent rodziny, kapelan (osoba duchowna), rehabilitant, grupy wsparcia.
Opieka nad noworodkiem nieuleczalnie chorym i umierającym jest wyzwaniem dla osób, które na co dzień
obserwują cud narodzin i szczęście rodziców zdrowych dzieci. Towarzyszenie rodzicom podczas choroby i w czasie umierania ich dziecka nie jest łatwe, ale uczy pokory i szacunku do życia. Wsparcie rodziny w okresie perinatalnym pozwala rodzicom na zbudowanie bezcennej więzi z dzieckiem,
stworzenie relacji, która choć krótka
będzie przecież rzutowała na całe ich
życie.

Magdalena Tomaszewska

Literatura:
1. Placencia F.X.: Podejmowanie decyzji i dylematy etyczne. W: Neonatologia. Cloherty J.P., Eichenwald E.C., Hansen A.R., Stark A.R. MediPage,
Warszawa 2015, str.236-241
2. Gadzinowski J., Jopek A.: Neonatologia- między etyką a pragmatyzmem. Nauka 3/2207,21-30
3. Jan Paweł II. Encyklika: Evangelium Vitae. TUM, Wrocław 1995, s. 121
4. Makara-Studzińska M., Iwanowicz-Palus G.(red): Psychologia w położnictwie i ginekologii)
5. Szymkiewicz-Dangel J.:Perinatalna opieka paliatywna- czy możliwa jest współpraca położników i neonatologów z hospicjami domowymi dla
dzieci? Opieka Paliatywna nad Dziećmi tom XV/2007, 25-28
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ZMIANA REGULAMINU REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
Jednym z ustawowych zadań nałożonych na Okręgową Radę jest
zarządzanie majątkiem Izby. Na
Zjeździe Sprawozdawczo-Budżetowym w marcu b.r. delegaci podjęli
Uchwałę Nr 12 zatwierdzającą plan
budżetu na rok 2017, a Okręgowa
Rada otrzymała stosowne uprawnienie do ewentualnych przesunięć
środków w poszczególnych pozycjach, gdy zajdzie taka potrzeba.
Na refundacje kosztów kształcenia
i doskonalenia zawodowego w bieżącym roku zaplanowana została
kwota w wysokości 900 tys. złotych.
Zmiana programów kształcenia
w 2015r. dotyczyła przede wszystkim zmniejszenia liczby godzin, w
tym głównie bloku ogólnozawodowego w specjalizacjach, a w przypadku kursu kwalifikacyjnego całkowite odejście od tych treści. Informacja, że „po staremu” będzie
łatwiej obiegła lotem błyskawicy nasze środowisko, efektem czego były kilkukrotne nabory na poszczególne edycje specjalizacji.
Pierwszych skutków tych zachowań
doświadczamy dzisiaj. Komisja Refundacji rozpatrując złożone wnioski w miesiącu lipcu stwierdziła, że
przekroczony został limit środków
przeznaczonych na ten cel o ponad

100 tys. złotych. Z informacji uzyskanych od organizatorów kształcenia na
obszarze naszej Izby wynikało, że na
jesień tego roku do egzaminu specjalizacyjnego przystąpi ok. 400 pielęgniarek i położnych, które będą ubiegały się o refundację. To tylko specjalizacje, a przecież refundacji podlegają kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, dokształcające, studia, konferencje. Okręgowa Rada stanęła
przed dylematem jakie rozwiązanie
wybrać: czy zgodnie z zapisem Regulaminu, że refundacja jest „w miarę
posiadanych środków” zakończyć na
etapie lipca, czy dokonać przesunięć
środków i obniżyć kwoty, by do końca roku mogli skorzystać wszyscy zainteresowani. W naszej ocenie lepszą
była druga opcja i Uchwałą Nr 516/
VII z dnia 5.09.2017r. zmieniony został Regulamin Refundacji.
W planie finansowym kwotę przeznaczoną na refundacje powiększono
o zaoszczędzone środki, mimo innego pierwotnie ich przeznaczenia. Budynek, w którym mieści się siedziba
Izby został zaadoptowany na ten cel
osiemnaście lat temu. Przez ten okres
nie przeszedł żadnego gruntownego
remontu, a na pewno już tego wymaga, zużywa się sprzęt, meble (niektóre pamiętają czasy przy ul. Św. Mar-

cin). Gromadzone przez ostatnie 6
lat oszczędności miały służyć modernizacji budynku w przyszłym
roku. Teraz realizacja tego zadania
stoi pod dużym znakiem zapytania.
Czasem słyszymy uwagi typu
„przecież były podwyżki, więc i
składki są wyższe”. Niestety jest to
błędne myślenie. Nie odnotowujemy zwiększonych wpływów, ponieważ od dodatku „zembalowskiego” nie odprowadza się składek,
gdyż nie zwiększył podstawy uposażenia zasadniczego. Nieco inaczej wygląda sprawa z podwyżkami
wynikającymi z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu. W przypadku podwyżki o 20 czy 40 zł wzrosła
składka o 20 czy 40 groszy, a od 100
zł jest to kwota 1 zł (słownie: jeden
złotych).
Koleżanki, Koledzy. Przykrym
jest fakt, że zmieniony został Regulamin Refundacji, ale decyzja
Okręgowej Rady w takiej odsłonie
jest jedyną słuszną w świetle zasady solidaryzmu społecznego, na
który wielokrotnie w różnych sytuacjach powołujemy się. Liczę na
Wasze zrozumienie, a nie odwoływanie się do instytucji sądu.

Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu
Teresa Kruczkowska

Specjalizacje organizowane przez OIPiP w Poznaniu
dofinansowane przez Ministra Zdrowia
Informujemy, że OIPiP w Poznaniu wygrała postępowanie przetargowe w Ministerstwie Zdrowia dotyczące organizacji
szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek i położnych w następujących dziedzinach pielęgniarstwa:
a) pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
b) pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
c) pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
d) pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
e) pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
f) pielęgniarstwo ginekologiczno - położnicze dla położnych
Rozpoczęcie szkoleń w miesiącu grudniu zgodnie z harmonogramem.
Specjalizacja będzie całkowicie bezpłatna dla pierwszych 25 osób z największą punktacją uzyskaną na etapie postępowania kwalifikacyjnego.

Rejestracja na szkolenia specjalizacyjne tylko przez system SMK
(system przyjmuje zgłoszenia do miesiąca od rozpoczęcia zajęć).

Zajęcia teoretyczne poza specjalizacją w pielęgniarstwie psychiatrycznym
odbywają się w siedzibie OIPiP – ul. Grunwaldzka 65 w Poznaniu
Zapraszamy
W przypadku pytań proszę kontaktować się telefonicznie pod nr 618620952/6186200969
Dział Merytoryczny OIPiP w Poznaniu.
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System Weryfikacji
Prawa
Wykonywania Zawodu
Start systemu weryfikacji numeru Prawa Wykonywania Zawodu
Pielęgniarki i Położnej
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych pod adresem: nipip.pl/weryfikacja-pwz uruchomiła możliwość sprawdzenia czy konkretna osoba posiada
prawo wykonywania zawodu i jest zarejestrowana. W celu wyszukania osoby konieczne podanie jest następujących danych:
1. Peselu z numeru Prawa Wykonywania
Zawodu (7 cyfrowy numer z literą ‚P’
lub ‚A’ na końcu)
lub za pomocą dodatkowych opcji wyszukania
2. Imion (pierwszego i drugiego wymaganego) i nazwiska oraz nr PWZ (7 cyfrowy numer z literą ‚P’ lub ‚A’ na końcu).
lub
3. Imion (pierwszego i drugiego wymaganego) i nazwiska oraz Peselu.
W przypadku pkt 2 i 3 drugie imię wpisujemy po spacji po pierwszym imieniu i
jest ono wymagane jeżeli osoba nie wpisze dokładnie takich samych imion i nazwiska do systemu weryfikacji jak te które
podała do Okręgowej Rady Pielęgniarek i
Położnych system nie wyszuka jej. Baza
danych jest aktualizowana co 24 godziny.
System ogranicza liczbę zapytań do 20 w
czasie 24 godzin z danego adresu ip.
System pokaże tylko następujące
statusy:
• Osoba zarejestrowana
Osoba o danych (dane po których szukano) jest pielęgniarką/pielęgniarzem
(lub położnym/położną) wpisaną/ym do
rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez (nazwa izby);
• Osoba z zaprzestaniem
Osoba o danych (dane po których szukano) jest pielęgniarką/pielęgniarzem
(lub położnym/położną) wpisaną/ym do
rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez (nazwa izby) obecnie zaprzestał/a wykonywania zawodu;
• Osoba z wpisanym skreśleniem
Osoba o danych (dane po których szukano) jest osobą skreśloną z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez właściwą okręgową radę
pielęgniarek i położnych;
• Osoba z wygaszonym PWZ
Osoba o danych (dane po których szukano) posiada wygaszone prawo wykonywania zawodu i nie może wykonywać zawodu.
• Brak takiej osoby
Brak takiej osoby (dane po których
szukano), prosimy o sprawdzenie danych
lub wyszukanie po dodatkowych opcjach.
W przypadku błędnego wyniku weryfikacji prosimy o kontakt z właściwą Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w
celu aktualizacji danych.
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KONFERENCJA

„Zagrożenia zdrowotne kobiet
w XXI wieku”– część II

W dniu 27.10.2017 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
odbyła się zorganizowana przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych
Konferencja poświęcona zagrożeniom zdrowotnym kobiet.
Program konferencji poruszał zagadnienia dotyczące nie tylko jednostek
chorobowych takich jak: „Zespoły udarowe”, autorstwa lek. med. Ewy Chlebuś czy „Zawał mięśnia sercowego” autorstwa lek. med. Anny Chojnackiej
Poruszono również aspekty dotyczące „Menopauzy”, autorstwa dr. Karoliny Chmaj – Wierzchowskiej, i „Wysiłkowe nietrzymanie moczu” dr n. o.
zdr. Natalii Smolarek.
Brak czasu na odpoczynek i obciążenie pracą powoduje, że współczesna
kobieta zbyt mało czasu poświęca samej sobie. Ma to wpływ na wygląd, samopoczucie i zdrowie psychiczne.
„Odżywianie kobiet” to temat autorstwa mgr Anny Królewskiej i dr n.
o. zdr. Emilii Marcinkowskiej. „Cera dojrzałej kobiety” to temat poruszany
przez kosmetolog dr Alicję Palacz. „Atrakcyjność wieku dojrzałego” przedstawiła w prezentacji psycholog mgr Katarzyna Stachnik.
Wszystkie wystąpienia odzwierciedlały problemy współczesnych kobiet w
zachowaniu zdrowego wyglądu, dobrego samopoczucia oraz sprawności fizycznej w różnych okresach życia. Problemy te związane są z pracą zawodową oraz nadmiernymi obciążeniami zarówno w pracy jak i życiu prywatnym.
Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Sponsorem
konferencji były firmy Inter Polska oraz Polpharma.
Wśród uczestników konferencji rozlosowano nagrody książkowe.

Źródło:www.NIPIP.pl
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Krystyna Kusztal

INSTRUKCJA

ZAKŁADAMY KONTO SMK

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą przeprowadzane:
• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjalistycznego i dokształcającego,
• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:
• dostęp do Internetu,
• adres e-mail,
• zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją,
• przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

Założenie konta w SMK
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne będzie założenie konta w tym systemie.
Należy wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć załóż konto

Wypełniamy wniosek o założenie konta użytkownika a następnie naciskamy przycisk złóż wniosek o założenie konta.
UWAGA!: Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole „opcjonalny identyfikator p2”

Powinniśmy otrzymać komunikat

Na podany we wniosku adres e-mail przesłana zostanie informacja na temat założonego w SMK konta oraz informacja
o założeniu konta na P2 SA.

Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu – listopad-grudzień 2017
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ZAKŁADAMY KONTO SMK c.d.

INSTRUKCJA

W przypadku nie otrzymania e-maila z hasłem:
1. Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole „opcjonalny identyfikator p2” (jeżeli w procesie składania
wniosku o założenie konta wskazane pole nie zostało pominięte, należy powtórnie złożyć wniosek).
2. Mógł wystąpić błąd podczas rejestracji konta (niepoprawny adres e-mail – możliwość weryfikacji tylko w oparciu
o kontakt z infolinią SMK). Pomoc techniczną w zakresie SMK można uzyskać telefonicznie:
(22) 492 50 19,
(22) 203 27 66,
(22) 597 09 76,
(22) 597 09 75.
oraz mailowo: smk-serwis@csioz.gov.pl.
Pomoc świadczona w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00.
3. E-mail mógł trafić do katalogu „spam”, proszę sprawdzić zawartość katalogu.
Następnie należy ponownie wejść na stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl/ i kliknąć przycisk zaloguj w P2

Następnie klikamy Login/Hasło i za pomocą hasła które otrzymaliśmy na adres e-mail podany we wniosku logujemy się.
(loginem jest adres e-email)

Na kolejnej stronie klikamy Nowy wniosek o modyfikację uprawnień

Po wypełnieniu pól we wniosku o modyfikację uprawnień
należy w części dodatkowe informacje zaznaczyć następujące
pozycje:
Jako grupa biznesowa odpowiednio:
• Pielęgniarka
• Położna
Grupa funkcjonalna:
• Użytkownik
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INSTRUKCJA

ZAKŁADAMY KONTO SMK c.d.

Jednostka akceptująca wniosek:
• OIPiP
i klikamy wybierz

Na wyświetlonej liście Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych wyszukujemy Izby do której aktualnie należymy i klikamy na przycisk w kolumnie akcje a następnie po rozwinięciu w przycisk wybierz.

Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej

Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu – listopad-grudzień 2017
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ZAKŁADAMY KONTO SMK c.d.

INSTRUKCJA

Na następnej stronie podajemy dane o numerze PWZ (Numer PWZ składa się z 7 cyfr plus litera A lub P na końcu) a w liście specjalizacji dane o ukończonych kształceniach. Pole tytuł naukowy uzupełniamy tylko w przypadku posiadania tytułu profesora.

Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat:

Po kliknięciu dalej należy wybrać opcję podpisania wniosku w zależności od posiadanych podpisów:
• Podpis EPUAP (bez konieczności przychodzenia do OIPiP). (szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal
• Podpis kwalifikowany (bez konieczności przychodzenia do OIPiP).
• Wniosek papierowy (najpierw drukuj potem złóż wniosek papierowy, konieczna wizyta w OIPIP).

Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji.
Teraz musimy poczekać aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek. Jeśli wszystkie dane będą poprawnie wprowadzone to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będą mogli Państwo wybrać rolę Pielęgniarki/Położnej na której będą mogli Państwo już pracować w systemie.
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DZIAŁALNOŚĆ ORPiP

DZIAŁALNOŚĆ ORPiP
„Słońce jest bogactwem,
którego się nie sprzedaje ani nie kupuje.
Słońce, które wnosimy w życie innych
rozświetla także nasze życie”
Gustaw Flaubert

Pani
mgr Barbarze Skibskiej
Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie,
w związku z przejściem na emeryturę,
składam w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
bardzo gorące podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz środowiska pielęgniarek i położnych.
Dziękuję także za wsparcie w okresie tworzenia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych,
jak i w późniejszej jego działalności.
Pomocna dłoń, życzliwość oraz ogromna troska Pani o rozwój pielęgniarstwa
zasługują na uznanie i wdzięczność.
Dalsze lata niech upływają w zdrowiu i blasku słońca,
wypełnione realizacją osobistych planów.

Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
mgr Teresa Kruczkowska

Gorące podziękowania dla serdecznej,
kompetentnej, profesjonalnej i empatycznej
położnej, pracującej na bloku
operacyjnym w szpitalu Pomnik Chrztu Polski
w Gnieźnie,
pani HANNIE HOLZER składa wdzięczna pacjentka z rodziną

GRATULACJE
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu gratuluje nowo wybranym Pielęgniarkom Oddziałowym:
– Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii SZOZ nad
Matką i Dzieckiem w Poznaniu – Pani Elżbiecie Garboś
– Izby Przyjęć I SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu –
Pani Halinie Sroczyńskiej
– Oddziału Laryngologicznego SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu – Pani Ewie Harasimczyk
– Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego SZOZ nad Matką
i Dzieckiem w Poznaniu – Pani Mirosławie Szturomskiej
– Oddziału Chemioterapii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu – Pani Monice
Pawlak
Życzymy satysfakcjonującej pracy, sukcesów zawodowych i wytrwałości w pełnieniu obowiązków.

Pani Dyrektor
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie
Barbarze Skibskiej,
pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
za długoletnią pracę zawodową.
Dziękujemy za przekazane doświadczenie
i zaangażowanie w funkcjonowanie
naszego Zakładu. Dziękujemy za ciepło,
troskę i życzliwość dla pracowników i pacjentów.
Jednocześnie życzymy dużo zdrowia, wielu radości
i satysfakcji w realizacji życiowych planów.

Pracownicy
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
w Śremie

Pielęgniarce Oddziałowej
Oddziału Chirurgii CM - HCP
Pani Wiesławie Janeckiej
w związku z przejściem na emeryturę,
składamy podziękowanie
za długoletnią współpracę i okazaną dobroć.
Życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Składają Pielęgniarki
z Oddziału Chirurgii CM- HCP
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DZIAŁALNOŚĆ ORPiP

WYDARZENIA OD 10.10 do 4.12.2017r.
10.10.17r. – Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek Środowiska
Nauczania i Wychowania.
– Spotkanie Kolegium Pielęgniarek Rodzinnych w Polsce.
17.10.17r. - Posiedzenie Komisji
Socjanej. Zapomogi przyznano
na ogólną kwotę 12 100 zł dla 8
pielęgniarek i położnych.
17.10.17r. – Spotkanie Zespołu Pielęgniarek Opieki Długoterminowej i
Paliatywnej
– posiedzenie Komisji ds. Polityki Szpitalnej, na którym wskazano
przedstawicieli ORPiP do pracy w
komisjach na kierownicze stanowiska pielęgniarskie.
– Posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, na którym wskazano Członków Okręgowej Rady do prac w
komisji egzaminacyjnej.
18.10.17r. - Posiedzenie Komisji ds. Przeszkoleń po przerwie w wykonywaniu zawodu.
– Przewodnicząca uczestniczyła w konferencji pt.„Roboty zdrowotne i mobilne systemy wspomagające lekarza, pielęgniarkę,
aptekarza” organizowanej przez
firmy: Kamsoft S.A. i OSOZ S.A.
19.10.17r. – Posiedzenie Komisji ds. Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek
i Położnych, na którym na wniosek
pielęgniarek wykreślono 4 praktyki
zawodowe.
19-20.10.17r. – Przewodnicąca uczestniczyła w XVI Forum Szpitali Klinicznych.
21.10.17r. – T. Kruczkowska uczestniczyła w Uroczystej Inauguracji
Roku Akakdemickiego w WSHiU w
Poznaniu.
23.10.17r. - Posiedzenie Komisji
ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego,
na którym przyznano refundację na
ogólną kwotę 17 256 zł dla 70 pielęgniarek i położnych.
23.10.17r. – Spotkanie Klubu Seniora.
24.10.17r. Posiedzenie ORPiP, na
którym podjęto 35 Uchwał / dostępne na stronie internetowej OIPiP/
25.10.17r. - Spotkanie Zespołu
Pielęgniarek Środowiskowych –
Rodzinnych połączone ze szkoleniem organizowanym przez firmę
SurgTech nt. płynu aktywnego do
leczenia ran odleżynowych.
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27.10.17r. – W PAN – Instytucie Chemii
bioorganicznej odbyła się II część
konferencji dla pielęgniarek i położnych organizowanej przez Komisję Kształcenia ORPiP w Poznaniu pt. „Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku”/informacje
wew. numeru/.
13.11.17r. – Przewodnicząca ORPiP
uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących w NRPiP w Warszawie.
15.11.17r. – Posiedzenie Komisji ds. Przeszkoleń po przerwie w wykonywaniu zawodu,
na którym Komisja wystąpiła z
wnioskiem do Prezydium OR w
sprawie wydania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla 1 pielęgniarki.
16.11.17r. – Posiedzenie Prezydium ORPiP, na którym podjęto m.in. 19 Uchwał/dostępne na
stronie internetowej/
21.11.17r. – Przewodnicząca ORPiP w
Poznaniu oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa
środowiskowego rodzinnego spotkały się z Zastepcą Dyrektora ds.
Medycznych H. Philips.
21.11.17r. – Spotkanie Zespołu
Pielęgniarek Opieki Długoterminowej i Paliatywnej
23.11.17r. – Spotkanie Klubu Seniora.
24.11.17r. – Spotkanie Kolegium Pielęgniarek Rodzinnych w Polsce.
27.11.17r. – Posiedzenie Komisji
ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego,
na którym przyznano refundację na
ogólną kwotę 132 314 zł dla 185 pielęgniarek i położnych.
– Posiedzenie Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, na którym wskazano Członków Okręgowej Rady do prac w komisji egzaminacyjnej
30.11.17r. – Spotkanie Zespołu Pielęgniarek Środowiskowych – Rodzinnych połączone ze szkoleniem
nt. neurorehabilitacji dzieci i dorosłych.
1.12.17r. – T. Kruczkowska uczestniczyła w VII Międzynarodowej Konferencji „ Stopa cukrzycowa”.
4.12.17r. – Przewodnicząca ORPiP brała
udział w posiedzeniu Rady WOW NFZ
Opracowała J. Plens - Gałąska

PROTOKÓŁY POSIEDZEŃ
KOMISJI DS. REFUNDACJI
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
I DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2017r.
1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a) 3 wnioski dotyczące specjalizacji dla
pielęgniarek, na ogólną kwotę 3000
zł (słownie: trzy tysiące złotych),
b) 30 wniosków dotyczących kursów
specjalistycznych, na ogólną kwotę
5930 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych),
c) 37 wniosków dotyczących konferencji, seminariów, zjazdów, na ogólną
kwotę 8326 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta dwadzieścia sześć złotych).
2. Ogółem Komisja rozpatrzyła pozytywnie 70 wniosków na łączną kwotę 17
256 zł (słownie: siedemnaście tysięcy
dwieście pięćdziesiąt sześć złotych).
3. Komisja rozpatrzyła negatywnie
1 wniosek z przyczyn regulaminowych.

Z DNIA 27 LISTOPADA 2017r.
1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a) 116 wniosków dotyczących specjalizacji dla pielęgniarek i położnych,
na ogólną kwotę 116 000 zł (słownie:
sto szesnaście tysięcy złotych),
b) 7 wniosków dotyczących kursów
kwalifikacyjnych, na ogólną kwotę
3430 zł (słownie: trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych),
c) 40 wniosków dotyczących kursów
specjalistycznych, na ogólną kwotę
8000 zł (słownie: osiem tysięcy
złotych),
d) 22 wnioski dotyczące konferencji, seminariów, zjazdów, na ogólną kwotę
4884 zł (słownie: cztery tysiące
osiemset osiemdziesiąt cztery złote).
2. Ogółem Komisja rozpatrzyła pozytywnie 185 wniosków na łączną
kwotę 132 314 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące trzysta czternaście złotych).
3. Komisja rozpatrzyła negatywnie
1 wniosek z przyczyn regulaminowych.

Przewodniczący
Komisji:
J. Woźniak

Członkowie Komisji:
Tomasz Kaczmarek
Małgorzata Matuszewska
Wiesław Morek
Aleksandra Parecka
Jolanta Plens-Gałąska
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OGŁOSZENIE

NEKROLOGI

Już? Tak prędko? Co to było?
Coś strwonione? Pierzchło skrycie?
Czy się młodość swą przeżyło?
Ach, więc to już było... życie?

Z wielkim niedowierzaniem
i głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość,
że w dniu 6 listopada 2017 roku
zmarła nagle i niespodziewanie
nasza długoletnia koleżanka,
życzliwy pracownik
i dobry człowiek

ś>p

Maria Marciniak
Pielęgniarka Oddziałowa
Oddziału Chorób Wewnętrznych SP ZOZ MSWiA w Poznaniu
im.prof.L.Bierkowskiego
Marysiu, zawsze będziemy o Tobie pamiętać
współpracownicy, koleżanki,
koledzy, przyjaciele..

Z głębokim smutkiem żegnamy naszą koleżankę

ś>p

Grażynę Borek
pielęgniarkę Wielkopolskiego Centrum
Pulmonologii i Torakochirurgii
w Poznaniu.
Grażynko,
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
ks.J Twardowski

,, Ci których kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”
Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy naszą koleżankę

ś>p

Marzenę Misiaczyk
pielęgniarkę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii
i Torakochirurgii w Poznaniu.
Odpoczywaj w spokoju Marzenko...
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Projekt „Nowe kwalifikacje w pielegniarstwie i położnictwie”
ZAKOŃCZONY!

Ekg – POZNAŃ – egzamin

Badanie fizykalne – POZNAŃ

Pielęgniarstwo psychiatryczne – POZNAŃ – egzamin

Uczestnicy kursu Ekg – LESZNO

