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MOIM ZDANIEM MOIM ZDANIEM

SŁOWO  OBRAZEM  DUSZY

Koleżanki, Koledzy
Polecam do przeczytania i refleksji tekst zatytułowany

„Miej szacunek dla słowa” cyt:  

Codziennie przetacza się obok nas lawina słów.
  Słowa atakują nas z plakatów i prospektów, 
    kolorowych czasopism i grubych książek. 
      Wypływają z radia i telewizji. 
        Żaden człowiek nie jest w stanie tego znieść.

          Gdzie w tej dżungli odnajdziemy prawdę?
            Kto uratuje nas z tego bezkresnego chaosu?
              Tyle słów bez znaczenia: pustych, jałowych i bezsensownych.
                Tyle słów bez miłości: twardych, raniących, szyderczych.
                  Tyle słów pochodzących z chorego umysłu ludzi,
                    którzy z niewiarygodną zarozumiałością chcą cię pouczać.

                      Żyjemy na krawędzi duchowego bankructwa.
                        Dokonuje się śmiertelnego zamachu na słowo,
                          ten cudowny instrument ludzkiego umysłu.
                            Słowo jest drogą, która wiedzie od człowieka do człowieka,
                              od serca do serca. Ale podkładane są pod nią miny.
                                Wbrew tej całej gadaninie o dialogu i komunikacji,
                                  częściej niż niegdyś dochodzi między ludźmi do spięć.

                                    Szanuj wartość słowa, obchodź się z nim z respektem. 
                                      Wypełnij najpierw swój umysł dobrymi myślami, 
                                        a dopiero potem zabierz głos. 
                                          I nigdy nie przepuszczaj okazji, by milczeć.

Życzę Wam i sobie również, by każde wypowiedzialne przez nas słowo niosło zawsze
szacunek i spokój.

Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu 

Od wielu miesięcy piszemy, mówimy o problemach dnia codziennego pielęgniarek i położnych. Niezależnie od 
pory roku, miesiąca, dnia, wciąż te same tematy: niedobór kadr pielęgniarskich, niskie uposażenie, emigracja, deficyt 
kandydatów do nauki w zawodach, kształcenie podyplomowe na przysłowiowy „żywioł”, itd., itd. Myślę, że dość po-
wtarzania i opisywania tego stanu rzeczy. Każdy z nas widzi, słyszy i wie jak się mają nasze sprawy. 

Inspiracją do tego co piszę poniżej były artykuły w lipcowo-sierpniowym numerze „Magazynu Pielęgniarki i Położ-
nej” dotyczące wizerunku pielęgniarki, także obserwacje uczestników różnych spotkań, konferencji i nie tylko. O waż-
ności w życiu zawodowym  tego zagadnienia świadczy fakt, że w strategii przygotowywanej przez Zespoły w Minister-
stwie Zdrowia, jednym z obszarów jest „prestiż zawodów pielęgniarki i położnej”. Prestiż zawodowy buduje wiele 
elementów, a jednym z nich jest wizerunek. 

Wizerunek kreowany jest przez całą gamę czynników, w tym między innymi poprzez słowo mówione, czasem prze-
lewane na papier lub wyrażane przy użyciu klawiatury komputera. 

Słowa są obrazem naszej duszy, co podkreśla Phil Bosmans w książce „Żyć każdym dniem”, zawierającej teksty na 
każdy dzień roku. 
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Warszawa, 28.08.2017

Ministerstwo Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko

NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa, dnia 14 lipca 2017r.

Pan
Konstanty Radziwiłł
Minister Zdrowia

W związku z pojawiającymi się wąt-
pliwościami dotyczącymi rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 
2016 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie sposobu przeprowadzania kon-
kursu na niektóre stanowiska kierowni-
cze w podmiocie leczniczym niebędącym 
przedsiębiorcą, zwracam się z uprzej-
mą prośbą o interpretację prawną nie-
których zapisów rozporządzenia. Z uwa-
gi na różniące się w tym zakresie opinie 
radców prawnych w podmiotach leczni-

W odpowiedzi na pismo z dnia 14 
lipca 2017 r. (znak: NIPiP-NRPiP-
DM.0025.198.2017) w sprawie wąt-
pliwości interpretacyjnych dotyczą-
cych przepisów rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w pod-
miocie leczniczym niebędącym przedsię-
biorcą (Dz. U. poz. 182 oraz z 2016 r. poz. 
1957), uprzejmie informuję co następuje.

W § 12 rozporządzenia wskazane zo-
stały dokumenty jakie zobowiązani są zło-
żyć kandydaci zgłaszający się do konkur-
su. Oprócz podania o przyjęcie na stano-
wisko objęte konkursem, kandydat składa:
– dokumenty stwierdzające kwalifi-

kacje zawodowe wymagane do zajmo-
wania danego stanowiska, a kandydaci 
na stanowiska, z którymi wiąże się po-
siadanie prawa wykonywania zawodu, 
dokument potwierdzający to prawo;

– opisany przez kandydata przebieg 
pracy zawodowej;

– inne dokumenty, w szczególności po-
twierdzające dorobek i kwalifikacje za-
wodowe kandydata, przy czym kopie 

czych, występujemy o jednoznaczną in-
terpretację prawną z nadzieją, że otrzy-
mana opinia będzie wiodąca we wszyst-
kich postępowaniach konkursowych.

Wątpliwość budzi interpretacja zapi-
su § 12 ust. 1 pkt 2, czy w świetle obo-
wiązującego prawa komisja konkursowa 
może dopuścić do postępowania, złożo-
ne w postaci kserokopii dokumenty po-
twierdzające kwalifikacje zawodowe wy-
magane do zajmowania danego stanowi-
ska, a kandydaci na stanowiska, z który-

mi wiąże się posiadanie prawa wykony-
wania zawodu, kserokopie dokumentu 
potwierdzającego to prawo. Z pism, ja-
kie kierowane są do biura NIPiP wynika, 
że stosuje się praktyki przeprowadzania 
głosowań przez komisję i dopuszczania 
do postępowań konkursowych kandyda-
tów, którzy złożyli kserokopie dokumen-
tów (a nie dokumenty zgodne z zapisami 
§ 12 ust. 1 pkt 2). Ponadto prosimy o wy-
kładnię, czy w związku ze stosowanymi 
praktykami wyniki konkursu mogą sta-
nowić podstawę do unieważnienia po-
stępowań konkursowych, jeśli § 8 ww. 
rozporządzenia określa, kto i kiedy może 
stwierdzić nieważność postępowania 
konkursowego.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP 

Zofia Małas

tych dokumentów, powinny być po-
świadczone za zgodność z orygina-
łem, poświadczenie może być dokona-
ne przez samego kandydata; na prośbę 
właściwego podmiotu lub komisji kon-
kursowej kandydat jest obowiązany 
przedstawić oryginały dokumentów;

– w przypadku postępowania konkurso-
wego na stanowisko kierownika - in-
formację o kandydacie z Krajowego 
Rejestru Karnego opatrzoną datą nie 
wcześniejszą niż miesiąc przed dniem 
zgłoszenia do konkursu;

– oświadczenie kandydata o braku pra-
womocnie orzeczonego wobec niego 
zakazu wykonywania zawodu, zawie-
szenia prawa wykonywania zawodu, 
ograniczenia prawa wykonywania 
zawodu lub zakazu zajmowania okre-
ślonego stanowiska.
Zgodnie z zawartym w załączniku do 

rozporządzenia Ramowym regulaminem 
przeprowadzania konkursu, komisja kon-
kursowa na posiedzeniu otwiera koperty z 
dokumentami kandydatów, zapoznaje się 
z dokumentami złożonymi przez kandy-
datów i po stwierdzeniu ich kompletności 

uznaje, czy w postępowaniu konkurso-
wym uczestniczy wymagana liczba kan-
dydatów (co najmniej dwóch). Zgodnie z 
§ 8 ust. 1 rozporządzenia, rozpatrzenie 
kandydatury osoby, która nie złożyła jed-
nego lub więcej dokumentów, o których 
mowa w § 12 rozporządzenia, skutkuje 
nieważnością postępowania.

Odnosząc się do wątpliwości czy w 
świetle § 12 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia 
komisja konkursowa może dopuścić do 
postępowania, złożone w postaci ksero-
kopii dokumenty potwierdzające kwali-
fikacje zawodowe wymagane do zajmo-
wania danego stanowiska, a w przypad-
ku kandydatów na stanowiska, z którymi 
wiąże się posiadanie prawa wykonywania 
zawodu, kserokopie dokumentu potwier-
dzającego to prawo, należy wyjaśnić, że 
za kompletne złożenie dokumentów 
może być uznana wyłącznie sytuacja, 
w której kandydat złożył oryginały do-
kumentów, o których mowa w § 12 ust. 
1 pkt 2 rozporządzenia albo ich odpi-
sy poświadczone za zgodność z orygi-
nałem przez notariusza. Skoro zatem 
zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 5 rozporządze-
nia, kopie innych dokumentów, o których 
mowa w pkt 4, powinny być poświadczone 
za zgodność z oryginałem, co oznacza, że 
prawodawca wyraźnie dopuścił złożenie 
kopii dokumentów, to brak takiego wska-
zania w przypadku dokumentów stwier-
dzających kwalifikacje zawodowe, ozna-
cza brak możliwości złożenia kserokopii 
dokumentów w takim przypadku.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Zdrowia 

Sekretarz Stanu 
Józefa Szczurek-Żelazko

Pismo w sprawie interpretacji dokumentów składanych do postępowań konkursowych
na stanowiska kierownicze

Odpowiedź w sprawie interpretacji dokumentów składanych
do postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze

Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
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Mając na uwadze pojawiające się wątpli-
wości co do sposobu kwalifikowania pra-
cowników wykonujących zawody medycz-
ne w związku z realizacją ustawy z dnia 
8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody me-
dyczne zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych (Dz. U. poz. 1473), dalej; „ustawa z 
dnia 8 czerwca 2017 r.”, przekazuję w za-
łączeniu do wiadomości i wykorzystania 
stanowisko Ministerstwa Zdrowia w przed-
miotowej sprawie.

W załączniku do ustawy z dnia 8 czerw-
ca 2017 r. określone zostały współczynni-
ki pracy służące do obliczenia kwoty naj-
niższego wynagrodzenia zasadniczego dla 
poszczególnych grup zawodowych. Po-
dział na grupy zawodowe został dokona-
ny według kwalifikacji wymaganych przez 
pracodawcę na konkretnym stanowisku. 
Zaszeregowanie pracownika wykonujące-
go zawód medyczny do jednej z grup za-
wodowych odbywa się w oparciu o wyma-
gania określone przez pracodawcę dla zaj-
mowanego przez pracownika stanowiska, 

a nie jedynie w oparciu o faktycznie posia-
dane przez tę osobę kwalifikacje (wykony-
wany zawód, poziom i kierunek wykształ-
cenia, posiadanie specjalizacji).

W przypadku osób zatrudnionych na 
stanowisku pielęgniarki albo położnej 
albo na stanowisku, na którym wymaga-
ne są kwalifikacje do wykonywania zawo-
du pielęgniarki albo położnej przyporząd-
kowanie do poszczególnych grup zawo-
dowych powinno się odbywać, co do za-
sady w zakresie grup oznaczonych w poz. 
7-9 załącznika do ustawy z dnia 8 czerw-
ca 2017 r.

Należy jednak jednoznacznie wska-
zać, że praktyczne zastosowanie prze-
pisów ustawy dokonywane w podmio-
cie leczniczym na poziomie porozumie-
nia albo zarządzenia odbywać się musi 
nie tylko i wyłącznie w oparciu o prze-
pisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r., ale 
w każdym przypadku równocześnie na-
leży brać pod uwagę również inne po-
wszechnie obowiązujące regulacje.

Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Ministerstwo Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko

Stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników medycznych

STANOWISKO NR 4/VII/2017
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU

Z DNIA 05 WRZEŚNIA 2017r.
w sprawie nowelizacji zapisów ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia

zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w  podmiotach leczniczych

Adresat: Minister Zdrowia

W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodze-
nia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. 
z 2017r. poz. 1473) Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu wnosi o jak najszybszą nowelizację Usta-
wy w artykułach wielce krzywdzących pielęgniarki i położne.

Podtrzymujemy propozycje Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych oraz  Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych przedkładane w toku konsultacji społecznych i prac legislacyjnych, które w całości zostały pominięte i nie 
wzięte pod uwagę przez Parlamentarzystów, tj.:
1. Należy określić odrębny współczynnik wyrażający się liczbą 1.00 dla pielęgniarek z tytułem magistra pielęgniar-

stwa i położnych z tytułem magistra położnictwa. Pozostawienie tej grupy pielęgniarek i położnych w pozycji 
nr 9 deprecjonuje osoby podwyższające kwalifikacje w toku studiów zawodowych, czego nie ma wśród innych 
zawodów medycznych, i nie motywuje do dalszej nauki. Jest przejawem dyskryminacji zawodowej.

2. Należy w nowelizacji wskazać źródło finansowania tych zmian wynagrodzenia. Odwołanie się do  zapisów 
art. 137 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r., tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. 
w sprawie podwyżek wynagrodzenia powoduje, że pracodawcy kwotę 4 x 400 zł traktują jako potencjalne źródło 
finansowania włączając część dodatku do podstawy wynagrodzenia zasadniczego. Jest to niezgodne w wcze-
śniejszymi zapewnieniami, że będą to regulacje niezależne od siebie.

Środowisko pielęgniarek i położnych oczekuje szybkich zmian, zwłaszcza w obliczu deficytu kadrowego, który 
godzi w bezpieczeństwo pacjentów, a także pielęgniarek i położnych.

Odpowiedzi na stanowisko ORPiP w Poznaniu udzieliła Wiceminister Zdrowia. Treść jej jest prawie tożsama 
z prezentowanym poniżej pismem MZ kierowanym do pani Prezes NRPiP Zofii Małas. Pełne brzmienie odpowie-
dzi znajduje się na stronie internetowej w Poznaniu - zakładka aktualności.

Przewodnicząca ORPIP
mgr Teresa Kruczkowska

Sekretarz ORPIP
mgr Jolanta Plens-Gałąska
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Podkreślenia bowiem wymaga, że usta-
wa z dnia 8 czerwca 2017 r. określa jedynie 
najniższe wysokości wynagrodzeń zasad-
niczych (ustawa nie tworzy siatki płac), 
jednocześnie nie wyłącza w żadnym miej-
scu przepisów ogólnych Kodeksu pracy. W 
przypadku zatem, gdy w danym podmio-
cie leczniczym zatrudnieni są pracowni-
cy na jednakowych stanowiskach, którzy 
wykonują takie same obowiązki, lecz po-
siadają różne - choć porównywalne - kwa-
lifikacje, wówczas zastosowanie do nich 
znajdzie art. 183c Kodeksu pracy, zgodnie 
z którym pracownicy mają prawo do jed-
nakowego wynagrodzenia za jednakową 
pracę lub za pracę o jednakowej wartości. 
Przepisy omawianej ustawy mają charak-
ter norm ochronnych, tj. gwarantują, że 
pracownicy wykonujący zawód medycz-
ny nie będą mogli mieć ustalonego wyna-
grodzenia zasadniczego na poziomie niż-
szym niż określony na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 8 czerwca 201 7r. Ce-
lem ustawy nie jest natomiast ingerowa-
nie w strukturę wynagrodzeń poszcze-
gólnych pracowników podmiotów lecz-
niczych. Na pracodawcach (podmiotach 
leczniczych) w dalszym ciągu spoczywa 
obowiązek kształtowania wynagrodzeń z 
uwzględnieniem kryteriów określonych 
w art. 78 § 1 Kodeksu pracy. Wynagrodze-
nie za pracę powinno zatem odpowiadać 
m.in. rodzajowi wykonywanej pracy, kwa-
lifikacjom wymaganym przy jej wykony-
waniu, a także uwzględniać ilość i jakość 
świadczonej pracy.

Ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. rów-
nież nie wyłącza w żadnym miejscu i 
nie pozwala w trakcie jej wykonywa-
nia pomijać innych niż określone w 
Kodeksie pracy regulacji powszech-
nie obowiązującego prawa oraz ure-
gulowań wewnątrzzakładowych. W 
związku z tym przypomnienia wyma-
ga, że szczegółowe warunki wynagra-
dzania za pracę i przyznawania innych 
świadczeń związanych z pracą w da-
nym podmiocie leczniczym powinny 
być ustalane w układzie zbiorowym 
pracy lub regulaminie wynagradzania. 
Uprawnienia zagwarantowane pracowni-
kom w układach zbiorowych pracy i re-
gulaminach wewnętrznych, a dotyczące 
np. zasad kształtowania wynagrodzeń za-
sadniczych i pozostałych składników wy-
nagrodzeń, w przypadku gdy są korzyst-
niejsze dla pracowników niż to wynika 
z przepisów ww. ustawy, zachowują swo-
ją moc i powinny być realizowane.

Pracodawca określając w porozumie-
niu albo zarządzeniu poziomy wzrostów 
wynagrodzeń poszczególnych pracowni-
ków (grup pracowników) musi więc brać 
pod uwagę faktyczną strukturę zatrud-
nienia na istniejących w podmiocie lecz-
niczym stanowiskach pracy oraz wymo-
gi stawiane zatrudnianym na nich pra-
cownikom. Przykładowo pracodawca nie 
może powołując się na ustawę z dnia 

8 czerwca 2017 r. różnicować wysoko-
ści wynagrodzeń pracowników zatrud-
nionych na stanowiskach, na których wy-
konywana jest praca jednakowej warto-
ści. Działałby bowiem wówczas wbrew 
art. 183c Kodeksu pracy statuującemu 
zasadę równego traktowania w zatrud-
nieniu. Zgodnie z zasadą równego trak-
towania w zatrudnieniu pracodawca po-
winien ustalić jednakowe wynagrodze-
nie dla osób, które wykonują jednako-
wą pracę lub pracę o jednakowej warto-
ści (w rozumieniu art. 183c Kodeksu pra-
cy). Zarówno przepis art. 183c, jak też art. 
78 Kodeksu pracy, odnosi się do sposobu 
kształtowania wynagrodzeń konkretnych 
pracowników, zatem adresowany jest do 
pracodawców (podmiotów leczniczych).

Jednocześnie podmioty lecznicze są 
w szczególności związane przepisami 
określającymi; 
– kwalifikacje wymagane od pracowni-

ków zatrudnionych na poszczególnych 
rodzajach stanowisk pracy (rozporzą-
dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 
2011 r. w sprawie kwalifikacji wyma-
ganych od pracowników na poszcze-
gólnych rodzajach stanowisk pracy w 
podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 
896), rozporządzenie Ministra Zdrowa 
z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie kwa-
lifikacji wymaganych na poszczególne 
stanowiska pracy w stacji sanitarno-
epidemiologicznej (Dz. U. poz. 283)); 

– wymogi wynikające z kontraktu 
z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
a które dotyczą zapewnienia udzie-
lania poszczególnych świadczeń 
zdrowotnych przez osoby posiadają-
ce wskazane w kontrakcie kwalifika-
cje (tzw. rozporządzenia koszykowe 
i tzw. rozporządzenie kryterialne); 

– uprawnienia pracowników do wy-
konywania określonych czynności 
np. rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie 
rodzaju i zakresu świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną sa-
modzielnie bez zlecenia lekarskiego.
W przypadku pielęgniarek i położnych 

pracodawca brać musi również pod uwa-
gę przepisy ww. rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakre-
su świadczeń zapobiegawczych, diagno-
stycznych, leczniczych i rehabilitacyj-
nych udzielanych przez pielęgniarkę albo 
położną samodzielnie bez zlecenia lekar-
skiego, które wskazują, że prawodawca 
już na poziomie aktów powszechnie obo-
wiązujących pozwala na równe traktowa-
nie pielęgniarek legitymujących się róż-
nym poziomem wykształcenia dopusz-
czając je pomimo tego do udzielania toż-
samych świadczeń (a więc wykonywania 
tożsamej pracy). Przykładowo § 3 roz-
porządzenia określa, że pielęgniarka jest 

uprawniona do wykonywania samodziel-
nie bez zlecenia lekarskiego:
1) świadczeń zapobiegawczych obejmu-

jących:
a) psychoedukację pacjentów z zabu-

rzeniami psychicznymi i uzależnie-
niami oraz ich rodzin, jeżeli ukończy-
ła kurs specjalistyczny w tym zakre-
sie lub kurs kwalifikacyjny w dziedzi-
nie pielęgniarstwa psychiatrycznego, 
lub posiada tytuł specjalisty w dzie-
dzinie pielęgniarstwa psychiatrycz-
nego, lub posiada tytuł magistra pie-
lęgniarstwa,

b) prowadzenie edukacji osób chorych 
na cukrzycę i ich rodzin, jeżeli ukoń-
czyła kurs specjalistyczny lub kurs 
kwalifikacyjny lub posiada tytuł spe-
cjalisty w dziedzicznie pielęgniar-
stwa, jeżeli program kursu lub specja-
lizacji obejmowały treści kształcenia 
z tego zakresu, lub posiada tytuł ma-
gistra pielęgniarstwa”.
Ponadto należy jednoznacznie 

wskazać, że wejście w życie ustawy z 
dnia 8 czerwca 2017 r. nie może sta-
nowić przyczyny wypowiadania wa-
runków pracy i płacy pracownikom, 
których wynagrodzenie jest wyższe 
niż najniższe wynagrodzenie zasad-
nicze ani podejmowania przez pra-
codawców innych działań zmierzają-
cych do obejścia celu ustawy, jakim 
jest ustalenie minimalnego poziomu, 
poniżej którego pracodawca nie bę-
dzie mógł ustalać wynagrodzenia za-
sadniczego. Jak wspomniano wyżej 
normy zawarte w ustawie z 8 czerwca 
2017 r. mają bowiem charakter norm 
ochronnych i gwarancyjnych, a co za 
tym idzie mają zabezpieczać mini-
malny poziom wynagrodzeń pracow-
ników wykonujących zawody medycz-
ne. Nie mogą być natomiast w żadnym 
wypadku powoływane jako przyczyna 
wypowiedzenia warunków wynagro-
dzenia pracowników, skutkująca ob-
niżeniem wynagrodzenia zasadnicze-
go, albo być wykorzystywane aby ta-
kie wynagrodzenie obniżyć. Działa-
nie takie będzie musiało być traktowane 
jako naruszające normę z art. 8 Kodeksu 
pracy, a więc jako sprzeczne ze społecz-
no - gospodarczym przeznaczeniem pra-
wa pracodawcy do umownego kształto-
wania wysokości wynagrodzeń oraz z za-
sadami współżycia społecznego i nie bę-
dzie korzystało z ochrony (będzie mogło 
być kwestionowane przed sądem pracy).

Podobnie oceniane musiałoby być 
działanie pracodawcy polegające na ob-
niżeniu wynagrodzenia zasadniczego 
pielęgniarki albo położnej dokonywane 
tylko i wyłącznie w celu jego późniejsze-
go podwyższenia i pokrycia kosztów tej 
kolejnej podwyżki środkami z OWU.

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Zdrowia 

Sekretarz Stanu 
Józefa Szczurek-Żelazko
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Pan
Andrzej Jacyna
Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia 
 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 

uprzejmie prosi o wprowadzenie przez Na-
rodowy Fundusz Zdrowia, w warunkach 
zawierania i realizacji umów w zakre-
sie pielęgniarskiej opieki długotermino-
wej domowej zapisu dotyczącego składu 
zestawu przeciwwstrząsowego w wypo-
sażeniu nesesera pielęgniarskiego w ana-
logiczny sposób jak skład zestawu prze-
ciwwstrząsowego w neseserze pielęgniar-
ki podstawowej opieki zdrowotnej z wyłą-
czeniem produktów leczniczych zakwalifi-
kowanych do kategorii dostępności Lz.

W załączniku Nr 3 do rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013r. w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych 
i opiekuńczych w ramach opieki długoter-
minowej w warunkach realizacji świad-
czeń pielęgniarskiej opieki długotermino-

Korespondencja NRPiP do NFZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego
w świadczeniach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.

NACZELNA RADA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Warszawa 25.04.2017

wej domowej neseser pielęgniarski powi-
nien być wyposażony m.in. w zestaw prze-
ciwwstrząsowy Załącznik ten nie określa 
składu zestawu.

Z informacji przekazywanych przez 
świadczeniodawców wynika, że NFZ wy-
maga od pielęgniarek realizujących świad-
czenia z zakresu pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej posiadania w 
zestawie przeciwwstrząsowym m.in. 6% 
HAES do wlewów kroplowych, produk-
tu leczniczego z kategorią dostępności Lz 
(lecznictwo zamknięte).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 
dnia 14 listopada 2008r w sprawie kry-
teriów zaliczenia produktu leczniczego 
do poszczególnych kategorii dostępności 
(Dz.U. z 2016r., poz. 1769) mówi, iż pro-
dukt leczniczy zalicza się do kategorii do-
stępności „ stosowane wyłącznie w lecz-

nictwie zamkniętym - Lz”, w przypadku, 
gdy z uwagi na swe właściwości farmako-
logiczne, sposób podawania, wskazania, 
innowacyjność lub ze względu na interes 
zdrowia publicznego jest zarezerwowany 
dla leczenia, które może być prowadzone 
tylko w lecznictwie zamkniętym.

W kwestii realizacji zlecenia lekarskie-
go zawierającego lek przeznaczony do 
stosowania wyłącznie w lecznictwie za-
mkniętym przez pielęgniarki i położne 
rodzinne wypowiedział się również De-
partament Polityki Lekowej i Farmacji Mi-
nisterstwa Zdrowia wskazując, iż powinny 
one odmówić wykonania takiego zlecenia 
jako niezgodnego z przepisami prawa.

Ponadto z informacji uzyskanych od 
pielęgniarek podstawowej opieki zdro-
wotnej oraz opieki długoterminowej do-
mowej wynika, że 6%HAES w praktyce nie 
jest stosowany, będący obowiązkowo w 
zestawie ulega przeterminowaniu i musi 
być utylizowany. Takie postępowanie pro-
wadzi do niegospodarności.

W związku z powyższym Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych wnosi jak 
we wstępie.

Z wyrazami szacunku 
Prezes NRPiP 

Zofia Małas

Warszawa, dnia 11.05.2017
Pani
Kamila Malinowska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji
w Ministerstwie Zdrowia

W załączeniu przekazuję pismo pani Prezes Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 25 kwietnia 2017 r. znak: NI-
PIP-NRPIP-DM.002.87.2017.TK w sprawie składu zestawu 
przeciwwstrząsowego, który powinien znajdować się w nese-
serze pielęgniarskim i jednocześnie wnoszę o wpisanie zgod-
nie z kompetencjami, wyposażenia nesesera pielęgniarskie-
go używanego w pielęgniarskiej opiece długoterminowej do-
mowej, do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach 
opieki długoterminowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1658 j.t.), analo-
gicznie jak ma to miejsce w przepisach Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Zastępca
Dyrektora Departamentu

Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ 
Leszek Szalak

Warszawa, 17.03.2017
Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2017 r. znak: NIPIP-
NRPIP-DM.002.47.2017.TK (także z 21 listopada 2016 r.) w spra-
wie wydania opinii dotyczącej podawania w warunkach domo-
wych produktów leczniczych zakwalifikowanych do kategorii do-
stępności - Lz (Lecznictwo zamknięte), proszę o przyjęcie poniż-
szego. Jeżeli produkt leczniczy, zgodnie z art. 23a ust. 1 ustawy 
z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2142), jest zakwalifikowany do stosowania wyłącznie w 
lecznictwie zamkniętym, to nie może być stosowany w innych 
warunkach. Lekarz nie powinien wystawić recepty Lz poza lecze-
niem zamkniętym a apteki ogólnodostępne nie powinny jej reali-
zować. Jest to zarezerwowane dla aptek szpitalnych. Natomiast 
pielęgniarka rodzinna i położna rodzinna otrzymując skierowanie 
na realizację zlecenia zawierającego lek przeznaczony do stosowa-
nia wyłącznie w lecznictwie zamkniętym, powinny odmówić wyko-
nania zlecenia lekarskiego, jako niezgodnego z przepisami prawa.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 listopada 2008r. w 
sprawie kryteriów zaliczenia produktu leczniczego do poszczegól-
nych kategorii dostępności (Dz.U. z 2016 r. poz. 1769) podano kry-
teria, zgodnie z którymi produkt leczniczy zalicza się do kategorii 
dostępności „stosowane wyłącznie w lecznictwie zamkniętym - Lz”, 
wskazując przy tym właściwości farmakologiczne, sposób podania, 
wskazania, innowacyjność lub interes zdrowia publicznego.

Z poważaniem 
Zastępca Dyrektora

Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji 
Ewa Warmińska

Narodowy Fundusz Zdrowia 
Centrala w Warszawie
Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Korespondencja NRPiP do NFZ w sprawie składu zestawu przeciwwstrząsowego
w świadczeniach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.
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Na początek zadajmy sobie podsta-
wowe pytanie: „O co chodzi?” bo odpo-
wiedź „Nie lubię swojej pracy” niczego 
nie wyjaśnia. „Nie lubię”, ale czego kon-
kretnie? Nawiasem mówiąc, w naszej 
kulturze nie wypada być zadowolonym. 
Jesteśmy społeczeństwem narzekaczy, 
więc może to niezadowolenie, które od-
czuwamy jest takim nawykowym, przez 
lata utrwalonym schematem myślenia 
o sobie i swoim zajęciu?

Odnoszę wrażenie, że obecnie nie 
wypada mówić o dobrych stronach 
tego zawodu. O pielęgniarkach mówi 
się jako o tych, z którymi nikt się nie 
liczy, i których nikt nie docenia. To, 
jak sądzę, nie pozostaje bez wpływu 
na myślenie samych zainteresowa-

nych o sobie jako grupie zawodowej.
u Czy na niezadowolenie ze 

swojej sytuacji zawodowej może 
mieć wpływ świadomość, że „za 
miedzą” za tę samą (a bywa, że 
mniej obciążającą) pracę, otrzymu-
je się znacznie wyższe wynagro-
dzenie?

Na pewno. Jak to mówią: „Trawa 
u sąsiada jest zawsze bardziej zielo-
na”. Wszyscy mamy - pielęgniarki i 
położne nie są wyjątkiem - skłonność 
do tego, by widzieć tylko dobre stro-
ny czyjejś sytuacji, a swoją postrze-
gać jako gorszą. Nie chcę tu powie-
dzieć, że prestiż zawodowy czy finan-
sowy pielęgniarek i położnych w Pol-
sce oraz w krajach tzw. starej Unii jest 

taki sam. Przypominam tylko, że nie 
ma tu prostego przełożenia. I że po-
czucie krzywdy nie jest dobrą moty-
wacją, bo zamiast skłaniać do wysił-
ku, by zmienić swoją sytuację na lep-
sze, np. ucząc się języka, by wyje-
chać na pewien czas i zdobyć nowe 
doświadczenie, pozwalamy, by ży-
cie mijało nam na bezproduktywnym 
narzekaniu.

To, co warto w takiej sytuacji zro-
bić, to zadać sobie pytanie, czy po 
prostu narzekam, bo tak wypada, 
wszyscy to robią, jest to nawyk i pe-
wien stereotyp? Czy faktycznie mam 
problem, jest coś, co mnie „uwiera”, 
co jest dla mnie destrukcyjne (lub 
może się takie stać)? Już samo uświa-
domienie sobie że się wpadło w pu-
łapkę nawykowego narzekania jest 
dobrym sygnałem, bo to może być 
punkt zwrotny. Następnym razem, 
gdy zaczniemy narzekać, pojawi się 
myśl „Zaraz, ale to nie moje, ja tak 
wcale nie myślę”.

u Może się okazać, że ta zmia-
na w podejściu do wykonywanej 
pracy przyczyni się do sukcesu to-
warzyskiego?

Pod warunkiem, że będzie szczera, 
bo nie oszukujmy się, w każdej pra-
cy są blaski i cienie. I nie należy być 
ślepym ani na jedne, ani na drugie. 
Taka zmiana optyki tylko na począt-
ku bywa trudna. Bo tak naprawdę nie 
chodzi o to, co mówimy innym, ale co 
myślimy, czyli jak postrzegamy swo-
ją sytuację. Może się okazać, że wy-
konujemy ten zawód, bo go lubimy, 
cenimy sobie np. stabilizację, jaką 
daje, poczucie sprawczości i kontakt 
z ludźmi, nawet jeśli nie zawsze są 
dla nas mili albo czujemy się dum-
ne, że pracujemy w zespole wybitne-
go lekarza, a nie dlatego, że jest już 
za późno na zmianę, że najchętniej 
byśmy rzucili wszystko, ale wiadomo, 
jaki jest rynek pracy.

u A jeśli nie jestem typem na-
rzekacza, dostrzegam dobre stro-
ny mojej aktualnej pracy, ale i tak 
nie mam do niej serca?

W takiej sytuacji warto odpowie-
dzieć sobie na pytania:

- Czego mi brakuje? Docenienia, za-
uważenia wysiłków, pochwały za 
opanowanie nowej umiejętności, 
pieniędzy?

- Co lubię w pracy, co mi daje satys-
fakcję, sprawia radość? Znów od-
powiedzi powinny być jak najbar-
dziej konkretne i szczegółowe, to 
może być jakiś rodzaj zadań, kon-
kretne osoby, grupa osób, kontakt 

Czy te słowa opisują Ciebie:
„Z niechęcią myślę o obowiązkach, w pracy jestem spięta, muszę się 
zmuszać”?
Jeśli tak, spróbujmy odpowiedzieć na kilka ważnych pytań razem 
z psycholog Mirosławą Kownacką.

Gdy motywacja
do pracy

pikuje w dół
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z ludźmi, poczucie sprawczości 
(mam wpływ na...), możliwość roz-
woju (w jakim zakresie, konkretnie), 
co jest dla mnie lepsze: wyzwania 
czy powtarzalność, itp.

- Czego nie lubię w tej pracy? Tu od-
powiedzi powinny być jak najbar-
dziej konkretnie i szczegółowe, np. 
jakiejś osoby albo jakiegoś zacho-
wania jednej z koleżanek lub kole-
gów; jakiejś czynności; faktu, że jest 
wokół za dużo ludzi, że nie ma miej-
sca na pobycie samemu itp.

- Co jest wartością w tej pracy, na tyle 
ważną, że jestem gotowa poświęcić 
inne sprawy na jej rzecz, czyli - dla-
czego, po co pracuję? Co mi to daje, 
jakie mam korzyści (często psycho-
logiczne, ale nie tylko).

u A jeśli na ostatnie pytanie 
odpowiem „bo muszę”?

„Bo muszę” jest z gruntu złą odpo-
wiedzią. Wartością może być poma-
ganie słabszym, fakt opiekowania się 
innymi, możliwość rozwoju zawodo-
wego (jeśli z tego nie korzystam, za-
dać sobie pytanie - dlaczego, co mnie 
powstrzymuje, co robię nie tak, że nie 
dostaję zgody na doszkalanie?).

Są różne istotne czynniki, które 
ułatwiają dokonanie wyboru, co w ra-
mach danego zawodu chcemy robić, 
gdzie pracować - czy na chirurgii, czy 
pediatrii, w szpitalu czy w przychodni. 
I świadomość, dlaczego dokonałyśmy 
takiego, a nie innego wyboru, pomaga 
znieść niedogodności, jakie niesie za-
trudnienie w tym konkretnym zawo-
dzie lub miejscu.

u A jeśli nie znajdujemy takich 
istotnych dobrych stron lub pier-
wotna motywacja okazała się nie-
aktualna? I uświadamiamy sobie, 
że w pracy trzyma nas przyzwycza-
jenie, lęk przed zmianą lub potrze-
ba zarabiania pieniędzy - niebaga-
telny przecież powód?

Jeśli stwierdzimy, że praca w zasa-
dzie jest w porządku, ale nie przynosi 
nam satysfakcji, to warto zadać sobie 
pytanie, czy jest coś, co bardzo chcia-
łoby się robić, o czym od dawna ma-
rzy? 1 jak to się ma do aktualnego ży-
cia, do obecnie wykonywanej pracy.

u I tu pada zwykle odpowiedź 
nierealistyczna...

To zależy, jak na nią spojrzeć, choć 
faktycznie większość ludzi nie ma ja-
kichś nadzwyczajnych pasji. Zwykle 
wystarcza oddawanie się im w ramach 
hobby. Jeśli jednak wiem, co chciała-
bym robić (a jest to coś radykalnie in-

nego), to zanim przekreślę to marze-
nie jako niewarte uwagi, warto za-
stanowić się, czy to naprawdę chodzi 
tylko o pracę, czy może o całe życie? 
Na przykład o relacje w rodzinie? Bo 
niezadowolenie z pracy bywa, co nie 
jest żadną tajemnicą, wygodną przy-
krywką dla niezadowolenia z wybo-
ru partnera życiowego itd. A łatwiej 
jest znosić niedogodną sytuację, je-
śli winą za nią obarczy się „onych” - 
wymagającego szefa, kapryśnych pa-
cjentów, zawistne koleżanki itd., itp.

u ...niż powiedzieć sobie szcze-
rze - nie jestem zbyt pracowita, wy-
brałam zawód nie dla mnie, a teraz 
nie wiem, jak się z tego wyplątać? 
I że właściwie to sama nie wiem, o 
co mi chodzi?

Obraz nigdy nie jest czarno-bia-
ły, obok cieni są i blaski. Pytanie, co 
przeważa w naszym oglądzie sytu-
acji i nas samych, bo co znaczy „nie 
jestem pracowita”? Czyja to opinia - 
przełożonej (jeśli tak, to jakie poda-
je przykłady)? A może rodzica, który 
w ten sposób motywował nas w dzie-
ciństwie do lepszej nauki? A może 
pod „nie jestem pracowita” kryje się 
obawa, że brak mi doświadczenia 
i dlatego niektórych unikam, lub że 
wykonuję zadania starannie, ale nie-
co wolniej niż jest to oczekiwane?

u I wtedy „nie lubię swojej 
pracy” powinno się zastąpić zda-
niem „nie czuję się w niej pewnie”?

Jeśli poczujemy, że tak jest, to za-
miast unikać pracy lub szukać mniej 
odpowiedzialnego zajęcia, zrobić li-
stę pt. „Co‚ jest moją siłą, jakie mam 
zasoby?”. Wynotować sobie umiejęt-
ności, cechy, pisząc: umiem..., po-
trafię..., jestem dobra w...., łatwe dla 
mnie jest..., inni cenią mnie za...., 
inni lubią we mnie.... Jeśli zrobienie 
jej stanowi problem, warto poprosić 
oddziałową o rozmowę i zapytać, jak 
ona mnie widzi, zadać jej te pytania i 
zapytać, co dalej, jaką ścieżkę karie-
ry/rozwoju widzi dla mnie. Taka roz-
mowa może oczyścić atmosferę, spra-
wić, że wspólnie zostanie podjęta de-
cyzja o zmianie np. zakresu obowiąz-
ków, doszkoleniu lub zmianie oddzia-
łu. I umożliwi pozostanie w tej samej 
placówce bez poczucia frustracji.

u Podjęcie jej wcale nie jest ła-
twe, bo wtedy odpowiedzialność za 
konsekwencje spada na mnie, nie 
mogę już dłużej swojego niezado-
wolenia tłumaczyć poczynaniami 
„onych”...

To bardzo twórczy i w gruncie rze-
czy przyjemny proces, bo daje poczu-
cie sprawczości. To ja - po rozważeniu 
wszystkich za i przeciw, wysłuchaniu, 
co na ten temat mają do powiedzenia 
osoby, które o to zapytałam (a nie te, 
które „czuły się w obowiązku” prze-
strzec mnie przed jakąkolwiek zmia-
ną, „sprzedając” w ten sposób własny 
lęk) - decyduję, czy:

- Zostaję w tej pracy i zmieniam... tu 
konkrety, czasami bardzo drobne 
sprawy, np. inne ustawienie mebli 
w dyżurce; ale też poważniejsze, jak 
sposób wykonywania zadań i czynno-
ści, nabycie nowych umiejętności itd.

- Zostaję (na razie) w obecnej placów-
ce i szukam nowego miejsca pracy - 
np. zamiast szpitala poradni, albo 
odwrotnie, zakładam własną dzia-
łalność zamiast zatrudniać się w ga-
binecie lekarza itp.

- Zostaję w tej pracy i szukam od-
skoczni, wracam do marzeń, pasji 
albo po prostu funduję sobie to, co 
lubię, np. kurs tańca, dwa razy w 
miesiącu samotne wyjście do kina, 
raz w miesiącu wycieczkę (nawet po 
swoim mieście albo do najbliższego 
lasu) itd.

- Zmniejszam obciążenie zawodo-
we, nawet kosztem mniejszych za-
robków, bo ważniejsze jest zdro-
wie, czas spędzany z rodziną lub jak 
wyżej - pasja, na którą nie miałam 
wcześniej czasu.

- Odchodzę z zawodu, bo czuję, że 
chcę robić coś innego (ale dobrze 
wiedzieć, co konkretnie) - tu musi 
być energia, determinacja, pod-
ekscytowanie tym nowym. Wtedy 
to jest prawdziwe, a nie dumanie 
„Może uciec w Bieszczady?”.

u A jeśli brak nam odwagi do 
zmiany?

To dajmy sobie czas, ale nie na zasa-
dzie udaję, że nic się dzieje, albo że na 
nic nie mam wpływu. Bo to niepraw-
da. Nawet jeśli okoliczności zewnętrz-
ne są niesprzyjające, to zawsze mamy 
wpływ na swoje myśli! A myśli zmie-
niają emocje! Myślisz o świecie jak o 
pięknym obrazie, czy jak o czymś sza-
rym, ponurym, trudnym i co jest utra-
pieniem? Jeżeli tak myślisz, to tak pa-
trzysz i czujesz. Ta zmiana naprawdę 
zależy tylko od nas i jest jedyną, którą 
możemy wcielić w życie natychmiast. 
Jedyne, czym ryzykujemy, to powro-
tem frustracji i ponuractwa, jeśli nie 
będziemy tego otwartego patrzenia na 
świat w sobie pielęgnować 

Przedruk Magazyn
Pielęgniarki i Położnej 07-08/2017
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SUPERPIELĘGNIARKA RUSZA NA POMOC UCZNIOM
DZIENNIK GAZETA PRAWNA, 2017-09-28, KLARA KLINGER

Superpielęgniarka rusza
na pomoc uczniom
Minister zdrowia chce,
by była lekarzem,
ratownikiem,
negocjatorem
i terapeutą
jednocześnie

Klara Klinger
klara.klinger@infor.pl

Szkolna pielęgniarka – zgodnie z 
założeniami resortu zdrowia – bę-
dzie musiała opiekować się przewle-
kle chorymi uczniami, robić bada-
nia wzroku i słuchu oraz kontrolować 
wagę wszystkich uczniów, a także po-
magać im w problemach psychicznych, 
jak spadek nastroju, anoreksja czy buli-
mia. Z dziewczynkami – wraz z położ-
ną – porozmawia o dojrzewaniu Przede 
wszystkim jednak musi przekonać do 
współpracy rodziców.

Pielęgniarki szkolne według nowych 
założeń do projektu ustawy regulują-
cej medycynę w szkole powinny moni-
torować, czy rodzice zaszczepili dzieci, 
czy byli z nimi u dentysty albo wykona-
li zalecenia lekarza. Powinny też ściśle 
współpracować z nauczycielami i dy-
rektorem, a czasem nawet uczestniczyć 
w radach pedagogicznych. A wszystkie 
potrzebne informacje na końcu prze-
kazać lekarzowi rodzinnemu, sprawu-
jącemu opiekę nad danym uczniem. 
Nie osobiście ani telefonicznie, ale po-
przez specjalną platformę informa-
tyczną służącą do wymiany informacji 
medycznych.

Pozycja pielęgniarki w strukturze 
szkolnej ma zostać wzmocniona. Część 
zadań, którymi ma się zająć, nie jest 
nowa. Różnica polega na tym, że do-
tychczas były one zapisane tylko w 
rozporządzeniu ministra zdrowia. Te-
raz, w doprecyzowanej wersji, mają 
się pojawić w ustawie, i to podpisanej 
przez dwa ministerstwa: zdrowia i edu-
kacji. Jednym z celów jest usprawnie-
nie współpracy na linii szkoła – ochro-
na zdrowia.

– Obecnie nie jest ona dostatecznie 
dobra i sprawna

– uważa prof. Anna Oblacińska z In-
stytutu Matki i Dziecka, która praco-
wała nad założeniami ustawy.

– Takie zmiany postulowało nasze 
środowisko – przyznaje Zofia Małas, 
prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych. Ale widzi też kilka pro-
blemów związanych z nowym za-
kresem obowiązków. Głównym jest 
wiek i liczba pielęgniarek szkolnych.
Średnia wieku wszystkich pielę-

gniarek to 51 lat, a tych uprawnionych 
do pracy w szkole – nawet 55. Trend 
wskazuje, że z przyczyn demograficz-
nych będzie ich szybko ubywać, a już i 
teraz jest za mało.

– Warunki finansowe i warun-
ki pracy nie zachęcały do tej pory do 
pracy w szkole – mówi Halina Nowik, 
która od lat prowadzi gabinet medy-
cyny szkolnej. – Jeszcze w latach 80. 
była jedna pielęgniarka na jedną szko-
łę. Dzięki temu mogła poznać dzieci, 
nauczycieli, wychowawców i rodziców 
– wylicza. Obecnie szkolna pielęgniar-
ka może mieć pod opieką ponad 1000 
dzieci. Projekt zmniejsza tę liczbę do 
700-750.

Pielęgniarkom udało się wynego-
cjować, żeby z tego powodu nie spadło 
im wynagrodzenie (NFZ płaci za każ-
dego ucznia pod opieką). W projekcie 
przedstawionym przez rninistra zdro-
wia jest propozycja, żeby zwiększyć 
docelowo stawkę za jednego ucznia z 
obecnych 72,2 zł do 97 zł za rok.

   4,9 mln
liczba dzieci i młodzieży w wie-
ku szkolnym

   8,1 tys.
liczba pielęgniarek środowiska, 
nauczania i wychowania i higie-
nistek

   77,2 min zł
o tyle wzrosną roczne wydatki 
na pracę pielęgniarek pracują-
cych w szkołach po wejściu w ży-
cie ustawy

Zmniejszenie liczby dzieci przypa-
dających na pielęgniarkę to zdaniem 
zainteresowanych krok w dobrym kie-
runku. Ale jeżeli do zawodu nie przyj-
dą nowi ludzie, pojawi się kłopot z 
zapewnieniem opieki we wszystkich 
placówkach. A już teraz co trzecia 
wiejska szkoła nie ma nawet gabine-
tu profilaktycznego.

W projekcie jest też zapis, że do 
obowiązków pielęgniarek należy „roz-
poznawanie ryzykownych zachowań 
zdrowotnych oraz czynne poradnic-
two dla uczniów z problemami zdro-
wotnymi, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zdrowia psychicznego”.

– Dobra pielęgniarka teraz też 
się tym zajmuje. Bardzo często mam 
dzieci, które się okaleczają, mają za-
burzenia odżywiania. Wtedy powia-
damiam rodziców, a jeśli się zgo-
dzą, rozpoczynamy pracę z psycho-
logiem szkolnym – tłumaczy Halina 
Nowik. Ustawa doprecyzowuje też za-
dania lekarzy i dentystów. Lekarz bę-
dzie musiał prowadzić systematyczną, 
okresową ocenę stanu zdrowia dziec-
ka wraz z oceną zdrowotnej dojrzało-
ści szkolnej oraz kwalifikacją do zajęć 
WF, oceną przystosowania do szkoły 
oraz zdolności do dalszego kształce-
nia i nauki zawodu Ale także diagno-
zować zagrożenia dla zdrowia i życia 
ucznia, w tym zjawiska przemocy do-
mowej i rówieśniczej oraz podejmo-
wać działania prewencyjne, o których 
mowa w ustawie o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie.

Ministerstwo Zdrowia chce też roz-
wiązać kwestię leczenia dziecka bez 
obecności rodzica. Opiekunowie będą 
podpisywać zgody na niektóre bada-
nia na początku roku szkolnego.

Założenia do projektu ustawy do-
piero będą konsultowane. To na ra-
zie wstęp, bo muszą powstać jeszcze 
rozporządzenia określające standardy 
postępowania. Pracuje nad nimi In-
stytut Matki i Dziecka.



Na konferencję przyjecha-
ły pielęgniarki i położne ope-
racyjne z wielu ośrodków w 
kraju i z Czech, aby wspólnie 
zapoznać się z nowoczesny-
mi technikami operacyjnymi 
w zakresie onkologii gineko-
logicznej i  urologicznej,  on-
kologii regionu głowy i szyi, a 
także zmian nowotworowych 
wątroby.

Poszczególne ośrodki re-
prezentowane były przez pie-
lęgniarki operacyjne, które 
przygotowały prezentacje in-
nowacyjnych rozwiązań za-
biegowych w różnych dzie-
dzinach z zakresu chirurgii 
onkologicznej.

Przewodnicząca komite-
tu organizacyjnego mgr Anna 
Czapla oddziałowa Central-
nego Bloku Operacyjnego 
WCO otworzyła konferencję 
witając wszystkich zaproszo-
nych gości.

Zaszczycili nas swoją obec-
nością: 

Prof. Julian Malicki – Dy-
rektor Naczelny WCO, mgr 
Joanna Borzęcka - Prezes 
Ogólnopolskiego Stowarzy-
szenia Instrumentariuszek, 
dr Ewa Zamojska- Kościów 
- Wiceprezes OSI, mgr Tere-
sa Kruczkowska – Przewod-
nicząca Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Po-
znaniu. Nie przybyły zapro-
szone na konferencję: dr Be-
ata Cholewka – Dyrektor De-
partamentu Pielęgniarek i 
Położnych, mgr Zofia Ma-
łas – Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych oraz 
Prof. Maria Szewczyk – Kon-
sultant Krajowy w Dziedzinie 
Pielęgniarstwa  Operacyjne-
go i Chirurgicznego,  jednak 
poprzez listy z gratulacjami 
udzieliły nam wsparcia i ży-
czyły owocnych obrad.

Wszystkie prezentacje zo-
stały przedstawione w spo-

sób ukazujący ogromną wie-
dzę zarówno teoretyczną 
jak i praktyczną prelegen-
tów i udowodniły, że nie każ-
dy może być profesjonalistą 
w dziedzinie pielęgniarstwa 
operacyjnego.

Na wstępie swoją prezen-
tację pt. „ Perioperative care 
– a new study program at 
the University of Pardubice-
”przedstawiła Katerina Ho-
rackova. Opisała w niej sys-
tem kształcenia w zakresie 
pielęgniarstwa operacyjnego 
w swoim kraju.

W czasie poszczególnych 
wystąpień przybliżona zo-
stała tematyka z zakresu no-
woczesnych technologii me-
dycznych w operacjach gine-
kologii onkologicznej, cze-
go potwierdzeniem był prze-
kaz audio-video bezpośrednio 
z Sali operacyjnej ginekolo-
gii, gdzie dr Błażej Nowakow-
ski przeprowadzał operację  z 
użyciem najnowocześniejsze-
go staplera elektrycznego fir-
my Medtronic. Wszyscy obec-
ni na Sali mogli oglądać pre-
cyzyjną procedurę zabiegową 
i ogromne możliwości testo-
wanego na żywo urządzenia. 

Następna prezentacja z 
zakresu urologii onkologicz-
nej przedstawiała film z przy-
gotowania Sali operacyjnej 
do procedury małoinwazyj-
nej prostatectomii radykal-
nej z użyciem Systemu da 
Vinci. Przygotowała ją pielę-
gniarka operacyjna z Wrocła-
wia Izabela Szwed we współ-
pracy z B. Kosińską. Roboty-
ka w urologii daje operato-
rowi, a tym samym pacjen-
tom duże możliwości tech-
niczne w polu operacyjnym i 
pozwala na zachowanie pra-
wie wszystkich struktur ana-
tomicznych oraz co ważne 
ogranicza do minimum śród-
operacyjną utratę krwi.

Kolejną prezentację przy-
gotowały pielęgniarki ope-
racyjne ze Szpitala Miejskie-
go im. Fr. Raszei w Pozna-
niu - mgr Anna Augustyniak 
oraz mgr Beata Bożek-Belzer, 
która zaprezentowała termo-
ablację przezskórną zmian 
ogniskowych wątroby i udział 
w niej pielęgniarki operacyj-
nej. Ostatnim tematem na-
szej konferencji były opera-
cje rekonstrukcyjne regionu 
głowy i szyi w chorobach no-
wotworowych tej okolicy przy 
zastosowaniu płata skórno-
mięśniowego, które przedsta-
wiła mgr Danuta Lewandow-
ska we współpracy z mgr Be-
atą Szmigielską z WCO.

Przez cały czas trwania 
konferencji kilkakrotnie łą-
czyliśmy się z salą operacyj-
ną ginekologii, gdzie na żywo 
mogliśmy słuchać i obserwo-
wać kolejne etapy trwającego 
od godziny 9.00 zabiegu.

Pomiędzy prezentacjami 
innowacji operacyjnych w on-
kologii prezentowały się kolej-
ne firmy przedstawiając swo-
je innowacje w zakresie sprzę-
tu laparoskopowego, pakie-
tów zabiegowych m.in.: SKA-
MEX – rękawice XXI wieku, 
Medtronic – innowacje, Loh-
mann-Rauscher – Kitpack, 

I KONFERENCJA PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO W ONKOLOGII

„Nowoczesne rozwiązania w onkologii
we współczesnym

pielęgniarstwie operacyjnym”

IMS – narzędzia chirurgiczne 
i laparoskopowe firmy Rudolf.

Na zakończenie I konfe-
rencji Pielęgniarstwa ope-
racyjnego wystąpiła mgr Jo-
anna Borzęcka Prezes OSI 
przedstawiając sprawozda-
nie z działalności stowarzy-
szenia. Powiedziała też o róż-
nych ważnych wydarzeniach, 
które miały miejsce w ostat-
nim roku oraz zdradziła też 
plany na przyszłość. Pani Pre-
zes podziękowała wszystkim 
uczestnikom konferencji za 
zainteresowanie i obecność, a 
organizatorom za wkład wło-
żony w działania, które po-
zwoliły by tak ciekawe wyda-
rzenie mogło się odbyć. 

Wszystkim uczestnikom 
podziękowała też mgr Anna 
Czapla zachęcając jednocze-
śnie do mobilizowania sił na 
przyszłe konferencje z za-
kresu onkologii mówiąc, że 
wstępne tematy już powstały 
w naszych głowach i zostały 
poruszone w kuluarach przy 
kawie.

Na zakończenie spotkania 
zaprosiła wszystkich gości na 
uroczysty obiad w ogrodzie 
zimowym WCO.

Przygotowała
Jolanta Plens-Gałąska

Sekretarz OSI

W dniu 22 września 2017 roku w Poznaniu odbyła się pierwsza w Polsce konferencja z zakresu nowoczesnych rozwiązań 
operacyjnych w onkologii. Gospodarzem wydarzenia było Wielkopolskie Centrum Onkologii  we współpracy z Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniem Instrumentariuszek oraz Zespołem Pielęgniarek Operacyjnych przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położ-
nych w Poznaniu.
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W dniach 6 – 9 września 2017 r. mia-
łem zaszczyt i przyjemność uczestni-
czyć w konferencji naukowej 43 Zjaz-
du Polskiego Towarzystwa Neurochi-
rurgów w Łodzi.

Gospodarzem tegorocznego spotka-
nia był prof. dr hab. n. med. Dariusz Ja-
skólski kierownik Kliniki Neurochirur-
gii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. 

Na miejsce spotkania wybrano po-
mieszczenia po byłej wytwórni filmów 
fabularnych, miejsce o tyle obszerne, 
co natchnione duchem czasu.

Konferencji przewodniczył Przewod-
niczący Polskiego Towarzystwa  Neuro-
chirurgów pan prof. Marcin Roszkow-
ski. Zjazdowi towarzyszyły podobnie 
jak w latach ubiegłych obrady członkiń 
i członków Sekcji Pielęgniarskiej Pol-
skiego Towarzystwa Neurochirurgów, 
na czele z przewodniczącą Panią mgr 
Renatą Waliszewską.

W części oficjalnej wyróżniono za-
służonych neurochirurgów polskich 
działających w kraju, nestorów neu-
rochirurgii a także polskich neurochi-
rurgów - przyjaciół działających w Eu-
ropie. Wśród wyróżnionych znalazł się 
poznański epizod z Kliniki Neurochi-

43 Zjazd Polskiego Towarzystwa
Neurochirurgów

rurgii i Neurotraumatologii w posta-
ci dr Bartosza Sokoła, który otrzymał 
nagrodę za najlepszy artykuł nauko-
wy z dziedziny neurochirurgii  opubli-
kowany w piśmiennictwie europejskim 
w 2016 r. 

W trakcie sesji Sekcji Pielęgniarskiej 
Polskiego Towarzystwa Neurochirur-
gów prowadzącą najciekawsze obrady  
była nasza koleżanka dr Danuta Gar-
czyk z Oddziału Klinicznego Neurochi-
rurgii i Neurotraumatologii  UM w Po-
znaniu. Tematyka obrad obejmowała 
specyfikę opieki nad pacjentami po tak 
nowoczesnych i wyjątkowych procedu-
rach neurochirurgicznych jak wszcze-
pienie stymulatorów  głębokich struk-
tur mózgu w leczeniu choroby Parkin-
sona, opieki nad pacjentami, u których 
prowadzona jest terapia z wykorzysta-
niem neurostymulatorów. Poruszane 
były także sprawy o tematyce społecz-
nej, jak problemy związane z lecze-
niem osób nieubezpieczonych i bez-
domnych. Omówiono temat bardzo 
aktualny: „Pielęgniarstwo wielokultu-
rowe wyzwaniem dla edukacji i prak-
tyki pielęgniarskiej w Polsce”. Jedno-
cześnie nie pominięto tematyki eko-

nomicznej : „Ekonomiczne i socjalne 
skutki leczenia chirurgicznego cho-
rób krążka międzykręgowego u pa-
cjentów hospitalizowanych”. Poruszo-
no także problematykę związaną z za-
kładaniem implantów międzykolczy-
stych oraz zastosowaniem pompy ba-
klofenowej w leczeniu zespołów bó-
lowo – obciążeniowych odcinka lędź-
wiowego kręgosłupa.

W trakcie łódzkiego zjazdu przed-
stawiono najnowsze postępy w dzie-
dzinie neurochirurgii, przypomniano 
obowiązujące standardy, zaprezento-
wano nowości aparaturowe i sprzęto-
we. W konsekwencji konferencja stała 
się źródłem pogłębienia naszej wiedzy 
zawodowej i zaczynem nowych pomy-
słów. Towarzysząca część towarzyska 
zjazdu była okazją do twórczych i mi-
łych spotkań, snucia wspomnień oraz 
planowania przyszłości. 

Janusz Woźniak
Pielęgniarz Oddziałowy Oddział Kliniczny

Neurochirurgii i Neurotraumatologii
Szpital Kliniczny im. H Święcickiego Poznań

KOMUNIKAT
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu będzie Organizatorem specja-

lizacji w dziedzinie pielęgniarstwa : 

– anestezjologicznego i intensywnej opieki 
– operacyjnego 
– pediatrycznego 
– geriatrycznego
– psychiatrycznego 

Możliwe jest dofinansowanie przez Ministra Zdrowia na każdą z ww. specjalizacji. 

Osoby zainteresowane kształceniem prosimy o logowanie się  w Systemie Monitorowania 
Kształcenia (instrukcja logowania – strona internetowa OIPiP zakładka wokół zawodu) oraz 
w aktualnym biuletynie str. 11-14. 

Przewidywany początek rozpoczęcia specjalizacji listopad/grudzień 2017r. 

Bliższe informacje dział merytoryczny OIPiP  tel. 506 562 167



Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształce-
nia 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.

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.

UWAGA!: Podczas wypełniania wniosku należy pominąć pole „opcjonalny identyfikator p2”
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Na kolejnej stronie klikamy Nowy wniosek o modyfikację uprawnień

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)

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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Jednostka akceptująca wniosek:
• OIPiP
i klikamy wybierz

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

Po wybraniu Okręgowej Izby klikamy dalej
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Następnie klikamy zapisz i powinniśmy zobaczyć komunikat:

Po podpisaniu wniosku zobaczymy potwierdzenie o poprawnym wykonaniu akcji.

Teraz musimy poczekać aż Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zweryfikuje wniosek. Jeśli wszystkie dane będą po-
prawnie wprowadzone to po kolejnym zalogowaniu oprócz roli zerowej będą mogli Państwo wybrać rolę Pielęgniarki/Położ-
nej na której będą mogli Państwo już pracować w systemie.

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

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 zaufane-

go 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).
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Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu gra-
tuluje nowo wybranym Pielęgniarkom Oddziałowym:

· Oddziału Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Szpita-
la Klinicznego Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego 
w Poznaniu 

   – Pani Karolinie Zarzeczny

· Oddziału Zakaźnego Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. 
J. Strusia z ZOL  SP ZOZ w Poznaniu

   – Pani Małgorzacie Salomon

PROTOKÓŁY POSIEDZEŃ
KOMISJI DS. REFUNDACJI
KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

I DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO

Z DNIA 28 SIERPNIA 2017r.
1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a) 6 wniosków dotyczących studiów 

podyplomowych, na ogólną kwotę 
4 800 zł (słownie: cztery tysiące 
osiemset złotych),

b) 9 wniosków dotyczących specjaliza-
cji dla pielęgniarek i położnych,  na 
ogólną kwotę 18 000 zł (słownie: 
osiemnaście tysięcy złotych),

c) 9 wniosków dotyczących kursów 
kwalifikacyjnych, na ogólną kwotę 5 
400 zł (słownie: pięć tysięcy cztery-
sta złotych), 

d) 45 wniosków dotyczących kursów 
specjalistycznych, na ogólną kwotę 
9 631 zł (słownie: dziewięć tysięcy 
sześćset trzydzieści jeden złotych),

e) 1 wniosek dotyczący konferencji, se-
minariów, zjazdów, na ogólną kwotę 
469 zł (słownie: czterysta sześćdzie-
siąt dziewięć złotych).

2. Ogółem Komisja rozpatrzyła pozy-
tywnie 70 wniosków na łączną kwotę 
38 300 zł (słownie: trzydzieści osiem 
tysięcy trzysta złotych).

3. Komisja rozpatrzyła negatywnie 
4 wnioski z przyczyn regulaminowych.

Z DNIA 18 WRZEŚNIA 2017r.
1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a) 3 wnioski dotyczące studiów magi-

sterskich na kierunku pielęgniar-
stwo, na ogólną kwotę 3000 zł (słow-
nie: trzy tysiące złotych),

b) 4 wnioski dotyczące specjalizacji dla 
pielęgniarek,  na ogólną kwotę 7000 
zł (słownie: siedem tysięcy złotych),

c) 18 wniosków dotyczących kursów 
specjalistycznych, na ogólną kwotę 
3639 zł (słownie: trzy tysiące sześć-
set trzydzieści dziewięć złotych),

d) 7 wniosków dotyczących konferen-
cji, seminariów, zjazdów, na ogólną 
kwotę 1920 zł (słownie: jeden tysiąc 
dziewięćset dwadzieścia złotych).

2. Ogółem Komisja rozpatrzyła pozy-
tywnie 32 wnioski na łączną kwotę 
15 559 zł (słownie: piętnaście ty-
sięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć 
złotych).

Przewodniczący
Komisji: 

J. Woźniak

Członkowie Komisji: 
Tomasz Kaczmarek 

Małgorzata Matuszewska
Wiesław Morek

 Aleksandra Parecka 
Jolanta Plens-Gałąska

Życzymy satysfakcjonującej pracy, sukcesów zawodowych
i wytrwałości w pełnieniu obowiązków.

GRATULACJE
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WYDARZENIA OD 14.08. do 7.10.2017r.

14.08.17r. – Posiedzenie  Prezy-
dium ORPiP, na którym podjęto 
m.in. 80 Uchwał / dostępne  na 
stronie internetowej OIPiP/.

28.08.17r. – Posiedzenie Komisji 
ds. Refundacji Kosztów Kształce-
nia i Doskonalenia Zawodowego, 
na którym przyznano refundację 

na ogólną kwotę 38 300 zł dla  69 pie-
lęgniarek i położnych.

29.08.17r. – Posiedzenie Ko-
misji ds. Przeszkoleń po prze-
rwie w wykonywaniu zawodu, 
na którym Komisja wystąpiła z 

wnioskiem do Prezydium OR w spra-
wie wydania zaświadczeń o odbytym 
szkoleniu dla 2 pielęgniarek.

30.08.17r. – Posiedzenie  Prezy-
dium ORPiP, na którym podjęto 
m.in. 80 Uchwał / dostępne  na 
stronie internetowej OIPiP/.

– W siedzibie OIPiP odbyło się spotka-
nie kadry kierowniczej pielęgniarek i 
położnych z Przewodniczącą Okręgo-
wej Rady, na którym omawiano m.in. 
aktualną sytuację w ochronie zdrowia 
w zakresie nowego aktu prawnego w 
sprawie minimalnej płacy dla pracow-
ników medycznych.

4.09.17r. – Posiedzenie Komisji 
Socjalnej. Zapomogi przyzna-
no  na ogólną kwotę 7800  zł 
dla 6 pielęgniarek i położnych.

5.09.17r. – Posiedzenie Komisji ds. Polityki 
Szpitalnej, na którym wskazano skład 
komisji konkursowej konkursu  na sta-
nowisko pielęgniarki oddziałowej.

– Posiedzenie Komisji Kształce-
nia i Doskonalenia Zawodowego, 
na którym wskazano Członków 
Okręgowej Rady do prac w komi-

sji egzaminacyjnej.
– Posiedzenie ORPiP, na którym 
podjęto 45 Uchwał/dostępne  na 
stronie internetowej OIPiP/

7.09.17r. – Spotkanie Zespołu Położnych.
8.09.17r. – Przewodnicząca OR uczestni-

czyła w konferencji  Narodowego In-
stytutu Zdrowia Publicznego – PZH 
oraz Collegium Medicum UJ pt.„ Pro-
mocja zdrowia podstawą zdrowia pu-
blicznego. Promocja zdrowia osób 
starszych”.

15.09.17r. – T. Kruczkowska uczestniczyła 
w Uroczystości XXV- Lecia Samorządu 
Biegłych Rewidentów.

18.09.17r. - Posiedzenie Komisji 
ds. Refundacji Kosztów Kształce-
nia i Doskonalenia Zawodowego, 
na którym przyznano refundację 

na ogólną kwotę 15 559 zł dla  32 pie-
lęgniarek i położnych.

21.09.17r. – Spotkanie Zespołu 
Pielęgniarek Opieki Długotermi-
nowej i Paliatywnej

– Posiedzenie Prezydium ORPiP, 
na którym podjęto m.in. 53 
Uchwały/ dostępne  na stronie 
internetowej OIPiP/.
22.09.17. - W WCO w Pozna-
niu odbyła się I Ogólnopol-
ska Konferencja Pielegniar-
stwa Operacyjnego w Onkolo-

gii/sprawozdanie wew. numeru/.
28.09.17r. – Spotkanie Klubu Seniora.
29.09.17r. – Przewodnicząca OR uczestni-

czyła w Jubileuszu XV – Lecia Dzia-
łalności Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa.

3.10.17r. – T. Kruczkowska brała udział w 
inauguracji roku akademickiego UM  
oraz WSPiA w Poznaniu.

4.10.17r. – W siedzibie OIPiP 
w Poznaniu odbyło się kolej-
ne spotkanie Pełnomocnych 
Przedstawicieli, które prowa-

dzili: Przewodnicząca i Wiceprzewod-
niczący ORPiP w Poznaniu.

21.09.17r. – Posiedzenie Prezydium ORPiP, 
na którym podjęto m.in. 24 Uchwały/do-
stępne  na stronie internetowej OIPiP/.

6.10.17r. – T. Kruczkowska brała udział 
w inauguracji roku akademickiego w 
PWSzZ w Gnieźnie.

7.10.17r. – Przewodnicząca uczestniczyła w 
Konferencji pt. „ Nowości i wyzwania w 
pielegniarstwie specjalistycznym” orga-
nizowanej przez WNoZ UM w Poznaniu.

Opracowała J. Plens - Gałąska

Dnia 14.09.2017 miało 
miejsce spotkanie przy-
jaciół z okazji 90-tych 
urodzin Pani mgr Tere-
sy Figas - Maciejewskiej, 
które rozpoczęło sie 
mszą świętą w koście-
le pod wezwaniem Karo-
la Boromeusza w inten-
cji jubilatki. Następnie 
przy kawie i torcie uro-
dzinowym były życzenia 
i toasty na cześć naszej 
wspaniałej nauczyciel-
ki i opiekunki. Pani Tere-
sa przez wiele lat wykła-

Jubileusz

dała w Kolejowym Studium Pielęgniarskim w Poznaniu przy ul. Czajczej 14. Była wy-
kładowcą również w innych szkołach medycznych ucząc pięknego zawodu pielegniar-
ki. Ogrom wiedzy i doświadczenie jakie posiadała godny był pozazdroszczenia. Miała 
umiejętność wsłuchiwania się nie tylko w nasze głosy, ale i duszę, uczac nas szacun-
ku i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. W imieniu absolwentek Studium Pie-
lęgniarskiego życzyłyśmy drogiej jubilatce zdrowia wielu wspaniałych ludzi na dalszej 
drodze życia, przyjaznych gestów i jak najmniej trosk ze strony otaczającego nas świata

Mirosława Zaremba
Pani Teresa Figas z koleżanką

Jubilatka i zaproszeni goście.
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Z wielkim bólem przyjęłyśmy wia-
domość, że 7 sierpnia br. w Poznań-
skim Szpitalu im. Strusia zmarła 
nasza wieloletnia Dyrektorka Me-
dycznego Studium Zawodowego 
PKP w Poznaniu

ś > p
mgr Zofia Norsztyńska

Odszedł od nas człowiek nadzwy-
czajnej skromności, o wielkim sercu, 
niestrudzony w pracy i działaniach na 
rzecz chorych i młodzieży.

Wywodziła się z rodziny nauczyciel-
skiej. Trudne warunki materialne po 
wojnie zmusiły ją do szybkiego zdo-
bycia zawodu. Po maturze ukończyła 
2~letnią szkołę pielęgniarstwa, a na-
stępnie uzyskała dyplom mgr psycho-
logii na Uniwersytecie Warszawskim.

W roku 1958 została Dyrektorem 
Medycznego Studium Zawodowego 
Ministerstwa Komunikacji w Poznaniu.

Wyrazem uznania dla jej pracy peda-
gogicznej był Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Medal KEN, odzna-
ka Honorowa m. Poznania i „Za wzo-
rową pracę w służbie zdrowia” i inne. 
Była człowiekiem wielkiego formatu tak 
umysłu jak i serca. W naszej pamięci po-
zostanie jako człowiek szlachetny, wzór 
Dyrektora, reprezentującej najważniej-
sze ideały naszego zawodu.

Jej życiowa postawa pełna pogody i 
chęci życia, życzliwość dla innych oraz 
głębokiego zaangażowania jest nadal 
dla wielu wzorem godnym do naślado-
wania.

Wiesława Szczegóła-Szura

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 15 września  2017 r.
odeszła  na „wieczny dyżur” nasza Koleżanka Pielęgniarka

ś > p
Maria Skoczyńska

w latach 1966 -1973 pracowała w szpitalu im. J. Strusia,
a następnie do 1999 r. w Szpitalu Wojewódzkim  w Poznaniu.

Od wielu lat wolontariuszka na rzecz Caritas.
Zaangażowana, pełna ciepła, pracowita  i  dobroci dla potrzebujących.

Rodzinie oraz Bliskim składamy serdeczne wyrazy współczucia .
Pamięć o Tobie  pozostanie w naszych sercach.

Stowarzyszenie Pielęgniarek Katolickich

,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

Z ogromnym  smutkiem żegnamy naszą zmarłą koleżankę 

ś > p
Magdalenę Budzyńską

pielęgniarkę Oddziału Chorób Wewnętrznych ,,B” Szpitala Pomnik Chrztu 
Polski w GnieźnieMadziu na zawsze pozostaniesz w naszych sercach.

współpracownicy z Oddziału Chorób Wewnętrznych ,,B”
Szpitala Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie

Zgasłaś nam nagle jak świecy płomyk. Bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna. 
Samotna w tej ostatniej drodze. I tylko smutek bolesny i pamięć żywa o Tobie w nas 
pozostanie, bo zawsze myślami będziemy przy Tobie.

Z głębokim smutkiem żegnamy naszą koleżankę 

ś > p
Grażynę Borek

która 09.08.2017r. odeszła z naszego grona pielęgniarskiego
Odpoczywaj w spokoju.

Koleżanki z Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu 

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania. 
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…

Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

ks. J. Twardowski

Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w dniu 4.10.2017r. 
odeszła od nas po długiej i ciężkiej chorobie 

ś > p
Magdalena Jarmuszkiewicz

Madziu, pozostaniesz na zawsze w naszych sercach jako wspaniały , dobry 
człowiek i pielęgniarka, dla której praca byłą prawdziwą pasją.

Zawsze uczynna, kochająca ludzi i swoich pacjentów. 
Koleżanki i pracownicy

Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
Poznań ul. Grobla.

Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy zmarłą 

ś > p
Magdalenę Budzyńską

wieloletnią pielęgniarkę Oddziału 
Chorób Wewnętrznych ,,B”
Szpitala Pomnik Chrztu Polski

w Gnieźnie.
Z naszego grona odeszła bardzo 
dobra, sumienna pielęgniarka,
wspaniały człowiek i koleżanka.

Pielęgniarka Naczelna
Barbara Skulska-Salita

Wspomnienia …




