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Przewodnicząca Okręgowej Rady
– Teresa Kruczkowska
Wiceprzewodniczący Okręgowej Rady
– Tomasz Kaczmarek
– poniedziałki 11.00-19.00
– środy 8.00-16.00
– czwartki 15.00-19.00
– Małgorzata Wojciechowska

– wtorki 14.00-19.00

Sekretarz Okręgowej Rady
– Jolanta Plens-Gałąska
Skarbnik Okręgowej Rady
– Wiesław Morek
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
– Barbara Stefaniak
Zastępcy Okręgowego Rzecznika:
Aneta Kamińska, Arleta Kaczmarek,
Katarzyna Polak, Karolina Zarzeczny,
Elżbieta Mikołajewska-Król
Dyżury II i IV środa miesiąca
Okręgowy Sąd
Przewodnicząca – Małgorzata Pięt
Członkowie – Marzena Banach, Małgorzata Gawlik,
Ewa Kusztal, Beata Schulze-Zyber,
Maria Chmielewska, Renata Witkowska-Wirstlein
Dyżury I i III czwartek miesiąca
Okręgowa Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Renata Szafranek
Członkowie – Danuta Budna, Bożena Kaźmierczak,
Emilia Marcinkowska, Jadwiga Drabowicz, Beata
Andrzejczak, Ewa Piwońska-Roguska,
Dział Szkoleń OIPiP
– Teresa Wiśniewska – szkolenia2@oipip-poznan.pl
– Małgorzata Nosal – szkolenia1@oipip-poznan.pl
– poniedziałek, wtorek 8.00-16.00
– środa, czwartek, piątek 7.30-16.00

tel. 618620952, 618620969

Biuro
Sekretariat OIPiP
Przyjmowanie i wydawanie wniosków o refundację, pomoc socjalną
– poniedziałki, wtorki i piątki w godz. 8.00-16.00
   oraz środy i czwartki 10.00-18.00
– Katarzyna Walas-Grossmann

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
Przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu oraz zezwoleń na wykonywanie indywidualnej/grupowej praktyki pielęgniarek i położnych
– poniedziałek-piątek w godz. 7.30-16.00
– Agnieszka Urbaniak, Tomasz Niewiadomski, Mikołaj Zerbst
Księgowość
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

8.00-19.00 – Danuta Skorys, Małgorzata Manikowska
8.00-19.00 – Danuta Skorys, Małgorzata Manikowska
11.00-19.00 – Małgorzata Manikowska
8.00-16.00 – Małgorzata Manikowska
8.00-16.00 – Małgorzata Manikowska

Kasa
– czynna poniedziałek-piątek w godz. 8.30-15.30
Radca Prawny OIPIP
Udziela porad w zakresie prawa pracy oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu pielęgniarki/położnej
w czwartki od godz. 17.00-18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (618620 950)
Biblioteka
– czynna poniedziałek-piątek w godz. 9.00-15.00
tel. 618620952, 618620969
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NIESPODZIANEK ciąg dalszy…
24 lipca b.r. Sejm przyjął narodowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. O ile normą
jest przyspieszone procedowanie w dobie pandemii, o tyle zdziwienie nasze budzi wprowadzony zapis, o którym wcześniej nikt nie wiedział. Spośród wielu zmian jedna zaniepokoiła środowisko pielęgniarek i położnych tj. dotycząca przyznania położnym możliwości udzielania świadczeń zdrowotnych
w zdecydowanie szerszym zakresie aniżeli zdobyte kwalifikacje i nabyte umiejętności.
Wprowadzone zapisy umożliwiają położnym wykonywanie świadczeń przynależnych pielęgniarkom. Już tytuł ustawy „o zawodach…” sugeruje, że zawiera ona zapisy dotyczące różnych zawodów.
I tak jest w praktyce: odrębne kształcenie, dokształcanie zawodowe, miejsca pracy i tylko niewielki obszar wspólny (np. epidemiologia, neonatologia…).
Czy projektodawcy nowego zapisu pomyśleli o bezpieczeństwie pacjentów, a także położnych! Jak
można wykonywać czynności, których nie wyuczono w trakcie nauki do zawodu?
Domyślamy się co mogło być przesłanką do tak sformułowanej zmiany. Niedobór, pielęgniarek
w systemie ochrony zdrowia. Ale czy położnych mamy w nadmiarze i to w dodatku bezrobotnych?
Otóż nie. Zapewne w różnych regionach kraju sytuacja jest inna lecz różnice są niewielkie i nie tłumaczą tak radykalnych zmian zapisów w naszej ustawie.
Nawet w szczególnej sytuacji epidemii lub zagrożenia epidemicznego takie zapisy są nieuzasadnione.
Podobnie było z wprowadzeniem w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej dodatkowego art. 26b
(powrót do pracy niewykonujących zawodu pielęgniarek i położnych w sytuacjach nadzwyczajnych)
dotyczącego zmiany w odbywaniu przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż
5 lat i powrotu do jego wykonywania.
Na około 13,5 tysiąca zarejestrowanych w Okręgowej Izbie pielęgniarek i położnych, chęć skorzystania z uproszczonej ścieżki do powrotu do wykonywania zawodu wyraziły aż 4 (słownie: cztery) osoby,
których przerwy wynosiły ponad 20, 30 lat. W medycynie to tak naprawdę przepaść. Dwie z nich nigdy
nie pracowały w zawodzie, pozostałe mają krótki, kilkuletni staż. I znów nasuwa się pytanie o bezpieczeństwo i pacjentów, i pielęgniarek/położnych.
Te dwa przykłady zmian w zapisach ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej na pewno nie przyniosą oczekiwanych rezultatów tj. nie zwiększą liczby pielęgniarek i położnych pracujących w ochronie zdrowia. Nawet doraźnie. Za to wzbudzają dyskusje i niepotrzebne emocje, a tych w dobie pandemii nie brakuje.
Życzę więc wszystkim bezpiecznej pracy w spokojnej atmosferze, zaś wypoczywającym na urlopach
zregenerowania sił do dalszej aktywności zawodowej w tym trudnym okresie czasu (… za parawanem).
Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu
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Przekazujemy odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej
na protest Prezydium ORPiP w Poznaniu
w sprawie przywrócenia kształcenia pielęgniarek
w szkołach ponadpodstawowych

Pani
Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 65
60-311 Poznań
Szanowna Pani Przewodnicząca,
w odpowiedzi na pismo przekazujące stanowisko nr 7/VII/2020 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek l Położnych w Poznaniu z 28 maja 2020 r. dotyczące sprzeciwu na przywrócenie kształcenia
pielęgniarek i pielęgniarzy w szkołach ponad podstawowych, uprzejmie wyjaśniam, że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania wprowadza zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego1 polegające między innymi na wprowadzeniu nowego zawodu do tej klasyfikacji, wyłącznie
na wniosek ministra właściwego dla zawodu2.
Z propozycją wprowadzenia zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego do właściwych ministrów mogą występować organizacje pracodawców, samorządy gospodarcze lub inne organizacje gospodarcze, stowarzyszenia lub samorządy zawodowe, sektorowe rady do spraw kompetencji oraz ogólnopolskie organizacje jednostek samorządu terytorialnego3.
Biorąc pod uwagę powyższe, Minister Edukacji Narodowej nie może wprowadzić zmiany w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego polegającej na określeniu kształcenia w zawodzie pielęgniarka na wniosek Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, ponieważ nie jest to organ właściwy
w tym zakresie. Zmiany w klasyfikacji zawodów dotyczące wprowadzenia do tej klasyfikacji zawodu
pielęgniarka Minister Edukacji Narodowej może dokonać wyłącznie na wniosek Ministra Zdrowia.
Na dzień dzisiejszy taki wniosek nie wpłynął do MEN.
Z poważaniem
Piotr Bartosiak
Zastępca Dyrektora
Departament Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego
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SAMORZĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W HOŁDZIE PIELĘGNIARKOM
Cztery pielęgniarki, które wykonując zawód w czasie epidemii COVID-19 zachorowały i straciły życie, odznaczone zostały
przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych najwyższym wyróżnieniem samorządu – Statuetką „Cierpiącym przywrócić nadzieję”.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w uznaniu zasług oraz ogromne zaangażowanie w czasie pandemii COVID-19 pośmiertnie uhonorowała cztery
pielęgniarki najwyższym samorządowym odznaczeniem:

Grażynę Krawczyk, pielęgniarkę z OIPiP w Radomiu
Katarzynę Zawadę, pielęgniarkę z OIPiP w Toruniu
Dorotę Gołuchowską, pielęgniarkę z OIPiP w Katowicach
Janinę Maj, pielęgniarkę z ŚOIPiP w Kielcach
Grażyna Krawczyk ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Kozienicach. Pracę zawodową podjęła w Szpitalu w Kozienicach, gdzie do chwili obecnej pracowała na Oddziale Zakaźnym. Kiedy wybuchła w Polsce epidemia nie uchylała się od pracy na oddziale zakaźnym, pozostając
bezpośrednio z chorymi na COVID -19
mimo, że sama chorowała na choroby
przewlekłe. Zakażona koronawirusem
przegrała z nim walkę na osiem dni
przed przejściem na zasłużoną emeryturę. Zaangażowana w pracę, wrażliwa
na krzywdę drugiego człowieka i każde załamanie zdrowia pacjenta. Niezwykle empatyczna, koleżeńska, utożsamiała się z zespołem, w którym pracowała. Z jej postawy należy brać przykład, jak rozumieć i wypełniać zawodową misje, której sednem jest pomagać
cierpiącemu człowiekowi, nawet z narażeniem własnego życia.

Dorota Gołuchowska przez cały czas
swojej aktywności zawodowej wykazywała się profesjonalizmem, zaangażowaniem i empatią w odniesieniu
zarówno do pacjentów jak i współpracowników. Aktywnie uczestniczyła
w tworzeniu Oddziału Opieki Paliatywnej, którym przez wiele kolejnych lat
kierowała. Zaangażowana w pracę hospicjów domowych na terenie miasta
Zawiercie i okolic, zawsze znajdowała czas na profesjonalną opiekę i pełne
empatii towarzyszenie chorym oraz ich
rodzinom. Aktywnie działała na rzecz
stowarzyszenia Amazonek niosąc pomoc innym. Systematycznie podnoszone kwalifikacje zawodowe, bystry
umysł, otwarcie na nowe strategie organizacyjne i pielęgniarskie oraz bogaty bagaż doświadczeń zawodowych

sprawiły, że była wzorem dla koleżanek
i świetnym mentorem dla młodych kadr
pielęgniarskich. W okresie pandemii
Covid-19 nie zawahała się stanąć przy
łóżku chorego potrzebującego opieki
płacąc najwyższą cenę.
Janina Maj po ukończeniu Studium Medycznego w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęła pracę w Szpitalu na Oddziale Chorób Zawodowych. Następnie pracowała w Stacji Dializ w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Mimo osiągnięcia wieku emerytalnego do końca pozostała czynna zawodowo. Niezwykle koleżeńska, ze wszystkimi utrzymywała dobre relacje, uśmiechem i pogodą ducha zdobywała sympatię. Empatyczna i wrażliwa na krzywdę innych ludzi. Szanowała swój zawód,
pracowników a przede wszystkim swoich pacjentów. Była profesjonalistką
w swojej dziedzinie. Wiedzę wykorzystywała w słusznym celu – przyczyniała
się do pomocy innym. Odejście Janiny
Maj to nieodżałowana strata dla środowiska pielęgniarek i położnych a przede
wszystkim dla pacjentów.
22 czerwca br. o godz. 15.00 w kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownej
odbyła się uroczystość ku czci bł. Hanny Chrzanowskiej. Podczas uroczystości przedstawicielki samorządu pośmiertnie odznaczone zostały Statuetką „Cierpiącym przywrócić nadzieję”.

Katarzyna Zawada pracowała na oddziale obserwacyjno-zakaźnym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu. Zakażona COVID-19, zmarła
11 maja 2020 r. w Szpitalu w Grudziądzu, jako pierwsza ofiara wśród personelu medycznego w regionie toruńskim. Była doświadczoną, oddaną pracy
i pacjentom, pielęgniarką. Nie zważając
na trudny czas pandemii z zaangażowaniem wypełniała swoje obowiązki. Pełna
ciepła, cieszącą się sympatią i uznaniem
współpracowników, którzy zawsze mogli liczyć na jej pomoc i wsparcie. Będąc
na pierwszej linii walki z koronawirusem,
poniosła najwyższą cenę. Zapamiętamy
ją jako bardzo dobrego człowieka o wielkim sercu, wspaniałą, oddaną swojej pracy pielęgniarkę, która nigdy nie poddawała się przeciwnościom.
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Pismo wystosowane do GIS w sprawie możliwości zwoływania posiedzeń NRPiP oraz ORPiP wraz
z odpowiedzią, opinia w tym zakresie oraz Apel, Stanowisko nr 36, Stanowisko nr 37, Stanowisko
nr 38 przyjęte na posiedzeniu NRPiP.
Warszawa, dnia 19 czerwca 2020r.

Pan
Jarosław Pinkas
Główny Inspektor Sanitarny

W związku z kierowaniem do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zapytań od Przewodniczących Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych działających na terenie kraju, dotyczących możliwości przeprowadzania posiedzeń Rad oraz innych organów kolegialnych w obliczu nadal trwającego stanu epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem SAE.S CoV-2, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydanie opinii w powyższej kwestii, mając na uwadze, iż planowane posiedzenia i spotkania dotyczą, środowiska medycznego, czyli pielęgniarek i położnych czynnych zawodowo, zatrudnionych
w podmiotach leczniczych. Zdaniem Naczelnej Rady, oznacza to, iż organizowanie i przeprowadzenie ww, posiedzeń, z zastosowaniem zaleceń wynikających z § 15 ust. 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 z późn. zm.)
przy zachowaniu innych koniecznych obostrzeń, może okazać się. rozwiązaniem niedostatecznie bezpiecznym dla naszej wyjątkowo specyficznej grapy zawodowej.
Kierując się troską i poczuciem odpowiedzialności za zdrowie naszych koleżanek pielęgniarek i położnych, prosimy jak na
wstępie.
Wiceprezes NRPiP
Mariola Łodzińska

Pani
Mariola Łodzińska
Wiceprezes
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na pismo znak: NIPiPNRPiP-DM.0O25.U7.2O2O.JP z dnia
19.06.2020 r. dotyczące wydania opinii w zakresie planowanych posiedzeń/
spotkań/zebrań pielęgniarek i położnych w czasie trwania epidemii proszę o
przyjęcie poniższych informacji.
Zgonie z § 16, ust. 9 rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020
r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1066) do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. l imprez, spotkań i zebrań
niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do 150
osób. W związku z powyższym, jeśli istnieje konieczność zorganizowania spotkania to jest taka możliwość, jednak z
liczbą uczestników nie większą niż 150
osób. Nie mniej jednak zalecamy, o ile
to możliwe, realizowanie posiedzeń/
spotkań/ zebrań w formie zdalnej.
Najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas spotkań stacjonarnych, to:
1. Zorganizowanie zebrania/ spotkania na otwartym powietrzu z zachowaniem, o ile to możliwe, odległości co najmniej 2 m miedzy osobami, bądź zakrycia przez uczestników
ust i nosa, przy pomocy odzieży lub
jej części, maski, maseczki, przyłbicy.
2. W przypadku zorganizowania zebrania/ spotkania w pomieszczeniu
zaleca się:
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Warszawa, dnia 22 czerwca 2020r

– zachowanie odległość, co najmniej
chusteczkę, którą należy następ2 m między osobami z równoczenie usunąć do kosza i zdezynfekosnym osłonięciem ust i nosa przez
wać ręce,
uczestników,
– nie mówić głośno, nie kasłać, nie
– zapewnienie środka do dezynfekcji
kichać w stronę innych osób,
rąk (bądź rękawiczek jednorazowych),
– starać się nie rozmawiać blisko
– używanie przedmiotów własnych (np.
twarzą w twarz.
długopisu),
Ponadto zalecam korzystanie z
– dezynfekcję przedmiotów używanych
umieszczonych na stronie internetowspólnie, jeżeli nie są to materiały jedwej: https://www.gov.pl/web/rozwoj/
norazowe,
spotkania-biznesowe-szkolenia– aby drzwi do sali oraz wszystkie drzwi
konferencje-kongresy.
do pomieszczeń, po których porusza„Wytycznych dla organizatorów
ją się osoby uczestniczące w zebraspotkań biznesowych, szkoleń, konfeniu były otwarte, w miarę możliwości
rencji i kongresów w trakcie epidemii
tak, aby nie trzeba było ich otwierać
SARS-CoV-2”, opracowanych przez
(dotykać). Jeżeli ze względów bezpieMinisterstwo Rozwoju z Głównym Inczeństwa drzwi nie mogą być otwarte,
spektoratem Sanitarnym.
klamki/ uchwyty i powierzchnie, które
Jednocześnie informuję, że Główny
mogą być dotykane powinny być reguInspektor Sanitarny na stronie www.
larnie dezynfekowane,
gis.gov.pl na bieżąco publikuje infor– w pomieszczeniu, w którym odbywa
macje dotyczące bieżącej sytuacji episię zebranie otwarcie okien w celu zademiologicznej oraz komunikaty dopewnienia dopływu świeżego powietyczące wymagań, jakie powinny zatrza. Jeśli jest to niemożliwe np. ze
stać spełnione w celu ograniczenia
względu na pogodę pomieszczenie
skutków zdrowotnych epidemii. Zapowinno być regularnie wietrzone w
chęcam również do korzystania ze
tym, przed zebraniem, nie rzadziej,
strony internetowej https://www.gov.
niż co godzinę w trakcie zebrania.
pi/web/koronawims/ jako źródła wia3. Dbałość o przestrzeganie zasad higierygodnych informacji w sprawie zany rąk i oddychania:
gadnień związanych z koronawirusem
– umyć ręce wodą z mydłem tuż po
oraz innych instytucji rządowych.
przyjściu na miejsce spotkania; często
Z poważaniem
myć ręce wodą z mydłem lub dezynfeIzabela Kucharska
kować je środkiem na bazie alkoholu,
Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego
– kasłać i kichać w zgięcie łokciowe lub
/dokument podpisany elektronicznie/
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Opinia nt. „Czy w obecnej sytuacji stopniowego
zmniejszenia obostrzeń wobec zgromadzeń
mogą się odbywać posiedzenia NRPiP i ORPiP”.
Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U, z 2020r., poz. 1066), cyt.: Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu
art 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia,- o którym mowa w art. 7 ust. 1. art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób.

przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 Prawa o zgromadzeniach, cyt.:
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w
określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub
w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

Konkludując wydaje się dopuszczalne zorganizowanie posiedzeń organów samorządu zawodowego
na podstawie § 16 ust. 9 ww. rozporządzenia, aczkolwiek tylko i wyłącznie przy założeniu, że weźmie
w nich udział nie więcej, niż 150 osób oraz zostanie
dochowany obowiązek zakrywania ust i nosa. Zasadne jest natomiast pytanie czy wszędzie takie posiedzenie będzie możliwe do przeprowadzenia, mając
na uwadze ograniczenie jego uczestników. Należy
wziąć pod uwagę również praktyczny aspekt organizowania tego typu posiedzeń i zagrożenia z nich wynikające. Nie ulega wątpliwości, że personel medyczny, mający bezpośrednią styczność z osobami zarażonymi, sam znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka zakażenia COVID-19. Grupowanie w jednym miejscu tak wielu przedstawicieli pielęgniarek i położnych, nawet przy dochowaniu wszelkich
możliwych środków bezpieczeństwa, zawsze niesie
ze sobą zagrożenie wystąpienia ogniska zakaźnego.

W związku z powyższym od dnia 20 czerwca 2020r.
(data wejścia w życie ww. rozporządzenia) dopuszczalne jest organizowanie zgromadzeń spełniających kryteria wymienione w art. 3 ust. 1 Prawa o zgromadzeniach,
aczkolwiek ich liczebność nie może przekroczyć 150
osób. Nadto konieczne jest zachowanie odpowiedniego
reżimu sanitarnego, określonego w § 16 ust. 2 oraz § 19
ust. 1 ww. rozporządzenia, tj. m. in. zachowania odstępów wynoszących minimum 2 metry pomiędzy uczestnikami, obowiązku zakrywania ust i nosa, etc.
W kontekście posiedzeń organizowanych przez organy samorządu pielęgniarek i położnych powyższe
przepisy nie znajdują jednakże zastosowania, ponieważ
posiedzenia nie spełniają kryteriów wynikających z art.
3 ust. l Prawa o zgromadzeniach - przede wszystkim nie
są organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla
nieokreślonych imiennie osób.
Niemniej zwrócić należy uwagę na brzmienie § 16
ust. 9 ww. rozporządzenia, cyt.: Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 imprez,
spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do 150 osób.
Obowiązku, o którym mowa w § 19 ust. 1, nie stosuje się w przypadku przyjęć ślubnych, konsolacji lub

Niewątpliwie w tym ujęciu posiedzenia organów samorządu pielęgniarek i położnych należałoby traktować jako inne, niż zgromadzenia, cyt.: imprezy, spotkania i zebrania, których organizowanie jest dopuszczalne, o ile w posiedzeniu nie będzie uczestniczyć więcej,
niż 150 osób oraz zostanie zachowany obowiązek zakrywania ust oraz nosa ustanowiony w § 19 ust. 1 rozporządzenia.

Nadto, Ustawodawca mając na uwadze funkcjonowanie m. in. organów samorządu zawodowego udostępnił tymże organom rozwiązania umożliwiające podejmowanie uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym
-art. 14h ust. 1 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. z 2020r., poz. 374 ze zm.). Znana
jest także praktyka Ustawodawcy, który chcąc zapewnić
funkcjonowanie poszczególnym samorządom przedłuża kadencje ich organów do czasu zakończenia epidemii
poprzez nowelizacje poszczególnych aktów prawnych.

Sporządzający opinię:
dr hab. prof. nadzw. Dorota Karkowska, radca prawny
Joanna Lazer, adwokat
Lazer & Hudziak Adwokaci i Radcowie Prawni S.K.A.
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NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Apel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych
skierowany do Pielęgniarek i Położnych
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek
i położnych wynikających z ustawy z dnia O1 lipca 2011r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj, Dz. U. z 2018r.
poz. 916) obejmujących edukację zdrowotną i promocję
zdrowia oraz kierując się troską o zdrowie i życie polskiego społeczeństwa, zwraca się z apelem do wszystkich Pielęgniarek i Położnych o zaangażowanie w powszechną
edukację zdrowotną wakcynologiczną.

podejmowanie aktywnych działań edukacyjnych na rzecz
indywidualnych osób, jak i grup społecznych oraz całego społeczeństwa - kierując się zasadami bezpieczeństwa
zdrowotnego, należytej staranności i wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
Jak wiemy, to my mamy najbliższy i praktycznie nieustanny kontakt z pacjentami, i ich osobami bliskimi.
Spotykamy się w swojej pracy zawodowej zarówno z osobami chorymi, jak i zdrowymi.

Szczepienia ochronne zabezpieczają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe przed niektórymi chorobami zakaźnymi oraz minimalizują ryzyko zachorowania i występowanie groźnych powikłali Szczepienie ochronne to
inwestycja w zdrowie naszego społeczeństwa, w szczególności w zdrowie naszych dzieci. Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym. Dzięki szczepieniom w wielu krajach Świata albo wyeliminowano niektóre choroby zakaźne, albo zmniejszyła się zachorowalność na określone choroby zakaźne i tym samym zmniejszono liczbę zgonów i powikłań po przebytych chorobach
zakaźnych.

Dlatego apelujemy do każdej pielęgniarki i położnej
o zaangażowanie się w rzetelne informowanie polskiego
społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych
i konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych.
Kształtowanie postaw społecznych dotyczących zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom zakaźnym w dużej
mierze zależy od posiadanej wiedzy i doświadczenia osób
wykonujących te zawody. Mają one decydujący wpływ na.
zmianę tych postaw oraz na przełamywanie obaw związanych z brakiem akceptacji dla szczepień ochronnych. Jak
wynika z badań, w sferze decyzji dotyczących szczepień to
personel medyczny, w tym pielęgniarki i położne są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na, temat zasadności ich wykonywania. Miejmy więc realny wpływ na
przełamywanie barier, często wynikających z niewiedzy,
związanych z brakiem akceptacji w zakresie szczepień
ochronnych wśród polskiego społeczeństwa.

Jak Wam Koleżanki i Koledzy wiadomo, szczepionki powodują powstanie czynnej odporności przez stymulowanie systemu odpornościowego organizmu do produkcji
przeciwciał i odporności komórkowej, która chroni przed
czynnikiem zakaźnym. Dlatego niezaprzeczalnie szczepienia ochronne to jedno z najpotężniejszych narzędzi
wpływających na zdrowie publiczne, Obecnie są jedyną
metodą powszechnie akceptowaną na świecie i w Polsce
zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze prewencji indywidualnej, jak również
w zakresie kształtowania odporności całej populacji (prewencji zbiorowej).

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Osoby wykonujące medyczne zawody zaufania publicznego są zobowiązane w interesie publicznym do
działania zgodnie z przyjętymi merytorycznie, prawnie i
etycznie zasadami, a powierzenie pielęgniarkom i położnym misji publicznej w demokratycznym państwie prawa
nie jest przypadkowe. Pielęgniarki i położne  nabywają w
trakcie kształcenia przed i podyplomowego szeroką wiedzę w zakresie wakcynologicznym i jako samodzielny zawód medyczny są uprawnione i zobowiązane do edukacji
zdrowotnej, w tym w zakresie roli i znaczenia szczepień
ochronnych we współczesnym społeczeństwie.
Pielęgniarkom i położnym przypadła ważna rola w
propagowaniu wiedzy na temat szczepień zarówno przez
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Stanowisko Nr 36

z dnia 24 czerwca 2020 roku
Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych
Skierowane do Ministra Zdrowia
w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i
położnych wynikających z ustawy z dnia 01 lipca 2011r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj, Dz. U. z 2018r. poz.
916) obejmujących w szczególności zajmowanie stanowiska
w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia wnosi o wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających osobom
wykonującym zawód pielęgniarki i położnej bezpłatne poddanie się szczepieniom ochronnym przeciw grypie.
Uzasadnienie
Grypa jest jedną z częstszych infekcji dróg oddechowych, zachorowania na nią występują we wszystkich grupach wiekowych wśród ludności na całym świecie, jak
również wśród personelu medycznego. Mimo licznych rekomendacji eksperckich stan wyszczepialności osób zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia jest w dalszym
ciągu bardzo niski.
Pielęgniarki i położne mają co do zasady najbliższy i
praktycznie nieustanny kontakt z pacjentami i ich osobami bliskimi, przez co szczególnie są narażone zarówno na zainfekowanie, jak i często same mogą się stać źródłem infekcji przenoszonej na pacjentów czy personel z
nimi współpracujący. Taka sytuacja ma miejsce zarówno w
sytuacji udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece ambulatoryjnej, domowej czy ratownictwa medycznego, ale
również w zdrowotnej opiece stacjonarnej.

Konieczne jest zatem wdrożenie rozwiązań prawnych
i organizacyjnych, które zwiększą wyszczepialność przeciwko grypie w populacji personelu medycznego co pozytywnie
wpłynie na bezpieczeństwo zdrowotne wszystkich osób
spotykających się w złożonym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, obniży wskaźnik śmiertelności wśród
osób zakażonych grypą oraz przyczyni się do zmniejszenia liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych.
W ocenie NRPiP optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenia możliwości bezpłatnych szczepień ochronnych
przeciw grypie. Tym samym, mając na uwadze zarówno zdrowie personelu medycznego, jak. i bezpieczeństwo
zdrowotne naszych pacjentów i społeczeństwa wnosimy o
dokonanie stosowanych zamian legislacyjnych.
W tym celu wnosimy o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu
zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz.
U, z 2010r., Nr. 180, poz. 1215) i dodanie załącznika nr 3
-wskazujący na zalecenie szczepień ochronnych przeciwko grypie pielęgniarek i położnych, oraz innych osób wykonujących zawody medyczne i personel pomocniczy.
Prezes NRPiP
Zofia Małas
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Stanowisko Nr 36

z dnia 24 czerwca 2020 roku
Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych
Skierowane do Ministra Zdrowia
w sprawie zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie u dorosłych
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek
i położnych wynikających z ustawy z dnia 01 lipca 2011r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018r. poz.
916) obejmujących zajmowanie stanowiska w sprawach stanu
zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, wnosi o wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.
U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.) przewidujących uprawnienie pielęgniarek do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego w
celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania zalecanego
szczepienia ochronnego przeciwko grypie u dorosłych.
Mając na uwadze zdrowie społeczeństwa polskiego
jako najwyższe dobro NRPiP uważa, że szczepienie przeciw grypie powinno być ponawiane corocznie, a propo-

nowane powyżej rozwiązanie zwiększy dostęp pacjentów do profilaktyki przeciwgrypowej. Zmiana ta równocześnie pozwoli wykorzystać wiedzę i umiejętności pielęgniarek w zakresie samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych i diagnostycznych, którą nabyły
w trakcie kształcenia przed dyplomowego i podyplomowego. Pielęgniarki są przygotowane do wykonywania badania fizykalnego i oceny stanu pacjenta oraz wykonywania iniekcji, w tym szczepień, a także monitorowania
stanu pacjenta przed, w trakcie i po podaniu szczepionki
oraz realizacji procedur związanych z identyfikacją i rejestracją odczynów poszczepiennych.
W związku z powyższym NRPiP proponuje, aby w ustawie z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi art. 19 otrzymał
następujące brzmienie:
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„Art. 19.
1. Osoby lub grupy osób mogą poddawać się szczepieniom
ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, innym niż
szczepienia obowiązkowe, zwanym dalej „zalecanymi
szczepieniami ochronnymi”.
2. Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim lub w przypadku szczepienia przeciwko grypie u dorosłych pielęgniarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania zalecanego szczepienia ochronnego.
3. Zalecane szczepienia ochronne i lekarskie oraz pielęgniarskie badania kwalifikacyjne ubezpieczonych przeprowadzają świadczeniodawcy, z którymi Narodów)’ Fundusz
Zdrowia zawarł umowę o udzielanie tych. świadczeń.
4. Koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych i lekarskich oraz pielęgniarskich badań kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych ubezpieczonych
są finansowane na zasadach określonych w przepisach o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych
i lekarskich oraz pielęgniarskich badań kwalifikacyjnych
oraz konsultacji specjalistycznych osób nieposiadających
uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego ponoszą
osoby poddające się zalecanym szczepieniom ochronnym i
lekarskim oraz pielęgniarskim badaniom kwalifikacyjnym.
6. Jeżeli ubezpieczony wykona zalecane szczepienie ochronne lub lekarskie oraz pielęgniarskie badanie kwalifikacyjne
u innego świadczeniodawcy niż wskazany w ust. 2, ponosi
koszty badania i przeprowadzenia szczepienia.
7. Do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych
stosuje się odpowiednio przepisy art, 17 ust. 2-6.
8. Osoba poddająca się zalecanemu szczepieniu ochronnemu
ponosi koszty zakupu szczepionki.

WOKÓŁ ZAWODU
9. Osoby przeprowadzające zalecane szczepienie ochronne. prowadzą dokumentację medyczną, o której mowa
w art. 17 ust. 8, oraz:
1) wydają osobie poddawanej szczepieniu zaświadczenie o wykonaniu zalecanego szczepienia ochronnego;
2) informują osobę poddawaną szczepieniu o możliwości wydania na jej koszt Międzynarodowej Książeczki Szczepień.
10. Informacje na temat wykonanych szczepień ochronnych, zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia, wymaganych na podstawie międzynarodowych
przepisów zdrowotnych, u osób udających się poza
granice Rzeczypospolitej Polskiej, są dokumentowane
w Międzynarodowej Książeczce Szczepień.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia:
1) wykaz zalecanych szczepień ochronnych,
2) sposób finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi,
3) wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień
oraz sposób jej wydawania i dokonywania w niej
wpisów,
4) sposób prowadzenia dokumentacji z wykonanych
zalecanych szczepień ochronnych uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i cele
nadzoru epidemiologicznego.”
Prezes NRPiP
Zofia Małas
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Stanowisko Nr 36

z dnia 24 czerwca 2020 roku
Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych
Skierowane do Ministra Zdrowia

w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i
położnych wynikających z ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o
samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
916) w zakresie sprawowania pieczy nad należytym, wykonywaniem zawodów, obroną godności zawodowej, oraz reprezentowania i ochroną zawodów wnosi o uchylenie w trybie pilnym znowelizowanego art 37a Kodeksu karnego.
Zgodnie z przywołaną ustawą przepis art. 37a Kodeksu
karnego otrzymał brzmienie:
„Art, 31 a. § 1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a
wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec
karę ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo
grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny
lub przepadek
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§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie
albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
łub przestępstwa skarbowego oraz sprawców przestępstw
o charakterze terrorystycznym.”;
Mamy pełną świadomość, iż zmieniany przepis art. 37a
Kodeksu karnego bezpośrednio wpływa na możliwość stosowania przez sądy powszechne innych środków karnych
niż kara pozbawienia wolności, przy rozpatrywaniu spraw
o czyny, których przedmiotem jest nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.) i narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, czy też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
(art. 160 § 1 i 2 k.k.).
Podobna próba nowelizacji Kodeksu karnego, na skutek której miało dojść do zmiany przepisów skutkujących
zwiększeniem represyjności przepisów mogących znajdować zastosowanie wobec osób wykonujących zawody medyczne - miała miejsce w ubiegłym roku. Wówczas to samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, solidaryzując
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się z innymi samorządami reprezentującymi osoby wykonujące medyczne zawody zaufania publicznego zajął zdecydowanie negatywne stanowisko wobec projektowanej
zmiany regulacji karnych.
Ponownie solidaryzujemy się z aktualnie wyrażonym
stanowiskiem przedstawicieli samorządu lekarskiego, odnoszącym się do zaostrzenia represji karnej bezpośrednio
skierowanej przeciwko przedstawicielom zawodów medycznych. Uzasadniając prezentowane stanowisko min.
wskazano, iż: „Nowelizacja art 37a kodeksu karnego budzi
olbrzymi sprzeciw całego środowiska lekarskiego, ponieważ przepis ten może znaleźć zastosowanie także w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych.
Z uwagi na charakter podejmowanych czynności zawodowych podejmowanych w celu ratowania życia i zdrowia
swoich pacjentów lekarze są grupą zawodową, która nie
jest wolna od ryzyka ponoszenia odpowiedzialności karnej. Lekarz, który dopuścił się błędu medycznego, musi
wprawdzie Uczyć się z poniesieniem konsekwencji swego
czynu, wymierzana sankcja powinna być jednak sprawiedliwa, adekwatna do stopnia zawinienia, okoliczności, w
jakich doszło do popełnienia czynu i postawy lekarza. Sąd
orzekający musi mieć zatem pozostawioną szerszą swobodę wymiaru kary wolnościowej.”
Powyższe tezy znajdują pełne zastosowanie również w
odniesieniu do pielęgniarek i położnych jako samodzielnych zawodów medycznych zaufania publicznego. Pragniemy zauważyć, iż w ostatnich latach osoby wykonujące
te zawody uzyskały możliwość nabywania w trakcie kształcenia przed i podyplomowego szerokich kwalifikacji zawodowych uprawniających do podejmowania samodzielnych decyzji medycznych, a tym samym narażonych na
popełnienie nieumyślnego błędu medycznego. Pielęgniarki i położne są obecnie często członkami wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych i w szczególności wspólnie z lekarzami, farmaceutami i diagnostami laboratoryjnymi współdecydują o przebiegu skomplikowanego procesu przywracania pacjentów do zdrowia Natomiast wiadomym powszechnie jest, że wraz z bardzo dynamicznym postępem, nauk medycznych, rozwojem nowych metod diagnozy, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji oraz nieznanych
dotychczas dziedzin nauk wzrastać zaczęła liczba zagrożeń
i coraz poważniejszych szkód.
Dlatego wiele krajów, zarówno w kręgu prawa kontynentalnego, jak i common law, podjęło próby skonstruowania
nowych rozwiązań prawnych zarówno w zakresie odpowiedzialności karnej, jak i cywilnej. Natomiast wprowadzona
zmiana w art. 37a Kodeksu karnego stoi w sprzeczności z
rozwiązaniami współczesnych krajów w zakresie zasad
nadzoru nad personelem medyczny w celu minimalizowania i weryfikacji przyczyn niepowodzenia terapeutycznego.
Popierając konieczność ponoszenia odpowiedzialności
karnej przez sprawców przestępstwa, ponownie podkreślenia wymaga to, że zaostrzenie prawa, które jak się wydaje ma służyć m.in. zwiększeniu ochrony najistotniejszych
dóbr jakimi są zdrowie i życie człowieka, w sposób paradoksalny w swoich skutkach w przypadku opieki nad pacjentami przyniesie najprawdopodobniej zgoła odwrotny
efekt, Zamiast wypracować regulacje prawne mobilizujące środowisko medyczne do powszechnego raportowania
każdego zdarzenia niepożądanego zaistniałego w procesie
pracy personelu medycznego, wprowadzone zmiany doprowadzą do hamowania inicjatyw w tym zakresie i nasilą „strach” i nieufność w relacjach pacjent - personel me-
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dyczny. Ponadto, pragniemy także zwrócić uwagę, iż zaostrzanie przepisów odpowiedzialności karnej personelu
medycznego, jest też próbą odwrócenia uwagi od problemów nieefektywnie działającego w Polsce systemu opieki
zdrowotnej;, barków kadrowych, braków bezpiecznych warunków pracy w podmiotach leczniczych oraz braku kompleksowego rozwiązania zróżnicowanych form zatrudnienia i zasad wynagradzania personelu medycznego, co prowadzi do wieloetatowości pracy zarówno pielęgniarek i
położnych, jak i lekarzy, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, a tym samym przemęczenia psychofizycznego i wypalenia zawodowego.
W naszej ocenie, zmiana zasad wymiaru kary de facto
skutkująca jedynie zaostrzeniem represji karnej - mająca w
założeniu powodować zwiększenie stopnia staranności podejmowanych działań zawodowych przez m.in. pielęgniarki i położne, a tym samym prowadzić do minimalizacji ilości popełnianych błędów i występowania tzw. zdarzeń niepożądanych zamierzonego skutku nie wywoła, natomiast
w ocenie NRPiP najprawdopodobniej spowodowuje dalsze
zmniejszenie liczby osób decydujących się na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej. Całkowicie niezrozumiałym, w końcu jest również to, iż w ramach uchwalania
szczególnych rozwiązań prawnych związanych ze zwalczaniem zagrożeń rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
z jednej strony do porządku prawnego wprowadzono regulacje umożliwiające funkcjonariuszom publicznym uniknięcie odpowiedzialności karnej w związku z nadużyciem
uprawnień przy dokonywaniem zakupów i usług mających
służyć walce z epidemią, z drugiej zaś strony w tym samym czasie zaostrzeniu mają ulec zasady odpowiedzialności karnej skierowane przeciwko min, pielęgniarkom i położnym tj. osobom codziennie ryzykującym własnym zdrowiem i życiem w związku ze zwalczaniem epidemii, nawet
w sytuacji niedoborów środków ochrony osobistej.
Wobec powyższego NRPiP wnosi jak na wstępie i wzywa do podjęcia kompleksowych prac nad warunkami pracy i płacy oraz nad nowym modelem weryfikacji przyczyn
zdarzeń niepożądanych.
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Szanowni Państwo
Na Posiedzeniu w dniu 26.05.2020 r. Zarząd Główny PTP przyjął kilka
kluczowych stanowisk dotyczących konieczności intensyfikacji działań
Ministerstwa Zdrowia na rzecz wzmocnienia samodzielności zawodowej pielęgniarek i wzmocnienia pozycji zawodu w systemie opieki zdrowotnej, niezależnie od działań związanych z epidemią. Pismo zostało
wysłane do Ministerstwa w dniu 28.05.2020 r.
W załączeniu przedstawiamy odpowiedź z Ministerstwa Zdrowia na nasze pismo.
Warszawa, 29 czerwca 2020r.
Pani
Grażyna Maria Wójcik
Prezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Szanowna Pani Prezes,
w odpowiedzi na pismo z dnia
28.05.2020r. znak ZG PTP/10/1-1/2020
przekazujące podjęte na posiedzeniu w
dniu 26 maja 2020r. Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego stanowiska odnoszące się do
konieczności podjęcia działań na rzecz
zwiększenia samodzielności zawodowej pielęgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej i opiece długoterminowej oraz kształcenia pielęgniarek i położnych, uprzejmie informuję.
Przywołany w stanowiskach dokument pn. „Polityka Wieloletnia Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce” (z uwzględnieniem
etapów prac zainicjowanych w 2018r.)
przyjęty uchwałą Rady Ministrów z
dnia 15.10.2019r. jest bardzo istotny
w dążeniu do zapewnienie wysokiej
jakości, bezpieczeństwa i dostępności
do opieki pielęgniarskiej i położniczej
dla pacjentów i społeczeństwa. Działania wynikające z w/w dokumentu są
sukcesywnie podejmowane i realizowane.
Mając na uwadze powyższe oraz
odnosząc się do Stanowiska 3/2020
w sprawie rozwoju i wzmocnienia samodzielności zawodowej pielęgniarek w podstawowej opiece zdrowotnej, w części dotyczącej zakończenia
prac nad nowelizacją Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 736 z późn.
zm.), uprzejmie wyjaśniam, iż prace nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020
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roku zmieniające rozporządzenie w
sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu
podstawowej opieki zdrowotne, w
którym przedstawione zostały rozwiązania dotyczące wyodrębnienia szczegółowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych
przez pielęgniarki i położne, tj. porady
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej są na końcowym etapie prac legislacyjnych.
Odnosząc się do kwestii związanej
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uprzejmie wyjaśniam, iż konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie wzoru deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wynika z nowelizacji ustawy z
dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (zwanej
dalej „ustawą o POZ”) w zakresie art.
10, dokonanej przez ustawę z dnia
19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U.
poz. 1590). W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia
ograniczony został zakres danych,
zawartych we wzorach deklaracji wyboru, wprowadzono także możliwość
złożenia deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z
zakresu POZ za pośrednictwem In-

ternetowego Konta Pacjenta (co wynika z nowego brzmienia przepisów
ustawy o POZ). Zmiany te miały na
celu przede wszystkim ograniczenie biurokratyzacji oraz usprawnienie procesu składania przedmiotowych deklaracji. Intencją projektodawcy nie była natomiast ingerencja w samodzielność zawodową pielęgniarek oraz położnych POZ. Warto również zaznaczyć, że nowy projekt rozporządzenia (MZ 862), nie
wprowadzał zmian w odniesieniu
do tzw. „wspólnej deklaracji wyboru”, a analogiczne rozwiązanie w zakresie ww. załącznika nr 4 obowiązuje obecnie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
12 czerwca 2018r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1295 i 1852)). Mając
na uwadze zastrzeżenia zgłaszane
przez środowisko pielęgniarek i położnych w toku konsultacji publicznych, dnia 29 maja br., Ministerstwo
Zdrowia zorganizowało spotkanie,
którego przedmiotem były prace
nad przedmiotowym projektem rozporządzenia (MZ 862), szczególnie
w zakresie budzącego sprzeciw środowiska § 1 pkt 4 oraz załącznika nr
4 - tzw. „wspólnej deklaracji wyboru”. W ww. spotkaniu udział wzięli
reprezentacji środowiska pielęgniarek i położnych oraz kierownictwa
Ministerstwa Zdrowia. W toku dyskusji omówione oraz wyjaśnione zostały kwestie budzące wątpliwości
oraz obawy środowiska pielęgnia-
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rek i położnych POZ. Ministerstwo
Zdrowia przychyliło się do przedstawionych przez ww. grupę postulatów, stosownie zmieniając treść projektu rozporządzenia.
W odniesieniu do Stanowiska
4/2020 w sprawie rozwoju świadczeń
pielęgniarskich w dziedzinie opieki
długoterminowej, w części dotyczącej zagwarantowania równego traktowania finansowania świadczeń opieki długoterminowej w Polsce opartego o wycenę świadczeń a nie decyzje
poszczególnych Dyrektorów Oddziałów NFZ, uprzejmie proszę o przyjęcie
następujących informacji.
Zgodnie z § 15 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 320 ze zm.), ceny poszczególnych świadczeń lub ceny odpowiadających im jednostek rozliczeniowych uzgadniają strony umowy
w trybie określonym przepisami art.
142, art. 143, art. 159 i art. 161b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z
uwzględnieniem taryfy świadczeń, w
przypadku jej ustalenia. Uzgodnienia, o których mowa powyżej, rozpoczynają się od ceny określonej w ofercie złożonej przez świadczeniodawcę
ubiegającego się o zawarcie umowy.
A zatem NFZ kontraktując przedmiotowe świadczenia uwzględnia taryfę świadczeń opieki długoterminowej, która jest wyrażona w wartościach względnych (w punktach), natomiast w rozliczeniach z danym
świadczeniodawcą stosuje się cenę
świadczenia wynegocjowaną w toku
postępowania w sprawie zawarcia
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Ponieważ cena jest jednym z kryteriów oceny ofert i często jest obniżana przez samych oferentów, nie jest
możliwa realizacja postulatu „równego traktowania finansowania świadczeń opieki długoterminowej”.
Na przestrzeni lat 2014 - 2019 środki w planie finansowym Narodowego
Funduszu Zdrowia przeznaczone na
zakup świadczeń pielęgnacyjnych i
opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej zwiększyły się o ponad
70% (1 109 343 000 zł 2014r. do 1 907
236 000 zł 2019r.). Narodowy Fundusz

WOKÓŁ ZAWODU

Zdrowia w 2019 roku dokonał zwiększenia finansowania świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach
opieki długoterminowej w warunkach
stacjonarnych1.
Dokonano również zmiany w przepisach zarządzenia2 w zakresie świadczeń domowej wentylacji mechanicznej, polegającej na zróżnicowaniu wyceny świadczeń w zależności od wymogu zatrudnienia personelu medycznego, czasu wentylacji pacjenta oraz liczby minimalnych wizyt personelu medycznego, określonych w
rozporządzeniu3. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia określił priorytet polegający na wyrównaniu poziomu dostępności do świadczeń opieki
długoterminowej (ZPO, ZOL) dla pacjentów powyżej 75 r. ż. w szczególności poprzez zwiększenie finansowania
świadczeń na obszarach, w których
utrzymują się dysproporcje w dostępie do tych świadczeń. Jednocześnie
uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad wdrożeniem nowego świadczenia gwarantowanego o nazwie Dzienna Długoterminowa Opieka Medyczna.
Planuje się, że w zakresie świadczenia dziennej długoterminowej opieki
medycznej będą realizowane następujące czynności i procedury:
• świadczenia pielęgniarskie, w tym
edukacja pacjenta dotycząca samoopieki i samopielęgnacji;
• doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych;
• usprawnianie ruchowe;
• stymulacja procesów poznawczych;
• terapia zajęciowa.
Niniejszy projekt jest w trakcie
opracowywania przez Ministerstwo
Zdrowia oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej. Obecne prace koncentrują się na ustaleniu kryteriów kwalifikacji świadczeniobiorcy do świadczenia opieki zdrowotnej w ramach Dziennej Długoterminowej Opieki Medycznej.
W odniesieniu do pozostałych propozycji zmian w obszarze opieki długoterminowej, uprzejmie informuję,
iż podjęcie prac w tym zakresie wymaga zaangażowania wielu środowisk, w tym Konsultanta Krajowego
oraz Konsultantów Wojewódzkich w
dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Obecnie w związku z

COVID-19 podjęcie prac w tym zakresie jest utrudnione. Jeżeli będzie to
możliwe rozmowy w przedmiotowej
sprawie zostaną podjęte.
W odpowiedzi na Stanowisko
5/2020 w sprawie zapewnienia wysokich standardów kształcenia pielęgniarek i położnych, w zakresie podjęcie działań legislacyjnych mających
na celu przywrócenie zawieszonych z
mocy prawa na okres ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii postępowań akredytacyjnych, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach
pielęgniarki i położnej, poprzez zmianę trybu pracy Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych, uprzejmie wyjaśniam.
W związku z podejmowanymi przez
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej decyzjami dotyczącymi m.in. stopniowego znoszenia ograniczeń dotyczących funkcjonowania i działalności
uczelni, Ministerstwo Zdrowia planuje zmianę przepisów w ustawie z dnia
2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374,
z późn. zm.) m.in. w zakresie uchylenia regulacji dotyczących zawieszenia
z mocy prawa postępowań akredytacyjnych, o których mowa w art. 59 ust.
7 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Tym
samym, Ministerstwo Zdrowia planuje nowelizację zmiany rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada
2012r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych dotyczących wznowienia prac i
posiedzeń przez Krajową Radę.
Mając na uwadze kolejną rekomendację i prośbę o rozwój instrumentów
finansowych zachęcających młodzież
do podejmowania decyzji o wyborze
pielęgniarstwa jako kierunku kształcenia, w załączeniu przekazuję informację o zachętach finansowych w PO
WER dla studentów pielęgniarstwa i
położnictwa.

Z poważaniem,
Józefa Szczurek-Żelazko
Sekretarz Stanu
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Korespondencja dot. emerytur pomostowych pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno-opiekuńczych
psychiatrycznych i izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych oraz oddziałach
chorób zakaźnych.
Warszawa, dnia 11 lutego 2020r.
Pani
Marlena Maląg
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Szanowna Pani Minister
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
zwracam się do Pani Minister z prośbą o podjęcie działań
zmierzających do uwzględnienia w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. (t j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1924) o emeryturach pomostowych pielęgniarek zatrudnionych w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych i izbach przyjęć w szpitalach
psychiatrycznych oraz oddziałach chorób zakaźnych, które nabędą uprawnień do świadczeń emerytury pomostowej ze względu na wykonywanie prac w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Zapisy ww. ustawy
stanowią, że prawo do emerytury pomostowej można nabyć ze względu na wykonywanie prac o szczególnym charakterze tj. prac wymagających szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których
możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu
innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. W załączniku nr 2
ww. ustawy wykaz prac o szczególnym charakterze określono
rodzaje następujących prac:
– prace członków zespołów ratownictwa medycznego;
– prace personelu sprawującego opiekę nad mieszkańcami domów pomocy społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie dzieci i
młodzieży lub dorosłych, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
– prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień oraz w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
– prace personelu medycznego w zespołach operacyjnych
dyscyplin zabiegowych i anestezjologii w warunkach
ostrego
Mając na uwadze powyższe, Naczelna Rada Pielęgniarek
i Położnych proponuje nowe brzmienie punktów 18 i 23 w
załączniku nr 2 wykaz prac o szczególnym charakterze:
18. Prace członków zespołów ratownictwa medycznego,
zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w oddziałach chorób
zakaźnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi;
23. Prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień oraz izb przyjęć w szpitalach
psychiatrycznych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994
r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych oraz w zakładach
pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych zgodnie
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z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień i
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Charakter pracy pielęgniarek zatrudnionych w zakładach
opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjnoopiekuńczych psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych oraz oddziałach chorób zakaźnych w
całości spełnia wymogi ustawowe przywołanych powyższej
przepisów ustawy.
Z raportu europejskiego projektu NEXT wynika, iż prace
w porze nocnej u pielęgniarek należy traktować jako czynnik sprzyjający, przyśpieszający lub nasilający występowanie wielu schorzeń i stanów patologicznych, gdzie 70% pracowników zmianowych nie jest w stanie dotrwać do ustawowej emerytury z powodów różnych dolegliwości będących następstwem pracy zmianowej. Stwierdzono również,
że praca zmianowa i nocna przyczynia się dużym procencie
(20-60%) do powstania schorzeń nowotworowych.
dyżuru.
Uzasadnienie:
1. W odniesieniu do zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, zakładów opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych tworzonych na podstawie
ustawy o działalności leczniczej oraz rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczenia opiekuńczolecznicze psychiatryczne, a także świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dorosłych
oraz dla dzieci i młodzieży obejmują opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi
i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie
można zapewnić opieki w innych warunkach. Przebywają tam pacjenci z rozpoznaniami: organiczne zaburzania psychiczne włącznie z zespołami objawowymi; schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe; zaburzenia nastroju (afektywne) oraz upośledzenie umysłowe, a w przypadku
dzieci i młodzieży także całościowe zaburzenia rozwojowe o przewlekłym przebiegu. Należy podkreślić,
iż w tych zakładach przebywają osoby niesamodzielne, przewlekle chore, z niepełnosprawnościami, które
w ocenie stanu zdrowia pacjenta na podstawie skali
Barthel uzyskują 40 i mniej punktów, co oznacza, że
są to także pacjenci w stanie wegetatywnym, z występującym brakiem świadomości i brakiem kontaktu ze
światem rzeczywistym przy zachowaniu reakcji odruchowych (np. reakcje obronne, postawy ciała, regulacja temperatury, krążenie, chory samodzielnie oddycha, trawi podane mu pokarmy). Mając na uwadze po-
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wyższe, są to pacjenci w znacznie cięższym stanie niż
mieszkańcy domów pomocy społecznej. Natomiast,
w odniesieniu do propozycji wpisania do punktu 23
załączania nr 2 ww. ustawy pracy personelu medycznego w izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych,
należy pod kreślić, iż sprawowana jest tam całodobowa opieka psychiatryczna lub odwykowa. Podczas
wykonywania ww. opieki personel narażony jest na
wyjątkowe agresywne zachowania pacjentów, którzy
są przyjmowani w różnych stanach chorobowych do
szpitala. Personel ten działa w ramach oddziału całodobowego, który przyjmuje pacjentów w ostrych stanach w trybie całodobowego dyżuru.
2. Propozycja objęcia przepisami ww. ustawy pielęgniarek zatrudnionych w oddziałach chorób zakaźnych
jako pracy o szczególnym charakterze wynika z faktu,
iż choroby zakaźne jako jedyne podlegają przymusowej hospitalizacji wynikającej z ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi, która określa, iż w związku z
zagrożeniem epidemiologicznym opiekę nad pacjentami stwarzającymi zagrożenie dla bezpieczeństwa
epidemiologicznego społeczeństwa sprawują pielęgniarki. Opieka nad pacjentem izolowanym wymaga
wyjątkowej koncentracji na każdej czynności wykonywanej przy pacjencie oraz w strefie pacjenta w celu
ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń oraz
stałej aktualizacji wiedzy o drogach przenoszenia zakażeń, zabezpieczeniu personelu.
Na oddziałach chorób zakaźnych pielęgniarki spotykają się z dużym natężeniem różnorodnych drobnoustrojów
wywołujących zakażenia (wszystkich możliwych czynników
wywołujących choroby zakaźne występujących w kraju, jak i
przeniesionych z innych regionów świata oraz drobnoustrojów wielolekoopornych (MDM) coraz częściej występują-

cych w oddziałach szpitalnych). Ze względu na długotrwały bezpośredni kontakt pielęgniarek z osobami zakażonymi
i chorymi zakaźnie (bioaerozole) istnieje zwiększone ryzyko
zakażenia na określone choroby zakaźne.
Podkreślenia wymaga fakt, iż każdy pacjent w oddziale
zakaźnym podlega izolacji. Opieka nad pacjentem izolowanym odbywa się w ubraniu ochronnym i maskach oddechowych P3, w których jest utrudnione oddychanie ze względu
na ich konstrukcję (filtr z zaworem wdechowo - wydechowym), a fartuchy ochronne powodują przegrzewanie, pocenie ciała. Pielęgniarki nie chcą podejmować pracy w oddziałach zakaźnych z pacjentami zakażonymi, pomimo dużej empatii do pacjenta przeważa strach przed zachorowaniem, przeniesieniem do domu czynników zakaźnych (bariera psychiczna). W oddziale zakaźnym są hospitalizowani
pacjenci z zakażeniami krwiopochodnymi typu: HIV, HCV,
HBV, z dużą wiremią, co niesie za sobą większe ryzyko ekspozycji, a w konsekwencji leczenia poekspozycyjnego.
Niezwykle obciążająca psychikę pielęgniarek jest świadomość odpowiedzialności za zatrzymanie drobnoustrojów, chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych, np. gorączka krwotoczna Ebola, zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS).
W związku z powyższym zwracam się do Pani Minister z
uprzejmą prośbą o podjęcie działań legislacyjnych prowadzących do nowelizacji załącznika nr 2 ww. ustawy polegających na objęciu pielęgniarek zatrudnionych w zakładach
opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych, izbach przyjęć w szpitalach psychiatrycznych oraz oddziałach chorób zakaźnych,
przepisami pozwalającymi na nabycie uprawnień do emerytury pomostowej ze względu na wykonywanie prac o szczególnym charakterze.

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP
Zofia Małas

MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Stanisław Szwed
Sekretarz Stanu

Warszawa, 12 marca 2020r.

Pani
Zofia Małas
Prezes
Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes,
W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego br. w sprawie podjęcia działań zmierzających do uwzględnienia w ustawie z
dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1924) pielęgniarek zatrudnionych w zakładach
opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, pielęgnacyjnoopiekuńczych psychiatrycznych i izbach przyjęć w szpitalach
psychiatrycznych oraz oddziałach chorób zakaźnych, uprzejmie przedstawiam, co następuje.
W wystąpieniu zaproponowano, aby pkt 18 i 23 zał. nr. 2 do
ustawy o emeryturach pomostowych miały otrzymać następujące brzmienie:

23. Prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych
i leczenia uzależnień oraz izb przyjęć w szpitalach psychiatrycznych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego oraz w zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych oraz w zakładach pielęgnacyjnoopiekuńczych psychiatrycznych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”.

„18. Prace członków zespołów ratownictwa medycznego, zgodnie z ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz w oddziałach chorób zakaźnych zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W związku z zaproponowanymi zmianami należy przede
wszystkim podkreślić, że emerytura pomostowa została przewidziana dla osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, określone w art. 3
ust. 1-3 ustawy o emeryturach pomostowych i jej zał. nr 1 i 2.
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Prace w szczególnych warunkach, zgodnie z art. 3 ust 1 ustawy o emeryturach pomostowych, to prace związane z czynnikami ryzyka (wymienionymi w ust. 2 art. 3 tejże ustawy), które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami
natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej, stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu
starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego,
w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku (wykaz prac w szczególnych warunkach określa zał. nr 1
do ustawy o emeryturach pomostowych).
Z kolei za prace o szczególnym charakterze (vide art. 3 ust
3 ustawy o emeryturach pomostowych) ustawodawca uznał
prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu
publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza
się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem
starzenia się (wykaz prac o szczególnym charakterze określa
załącznik nr 2 do ww. ustawy).
Uwzględniając treść powyższych definicji należy podkreślić,
że ustawodawca zdecydował, że ustawa o emeryturach pomostowych nie dotyczy problematyki pracy w warunkach oddziaływania:
– szkodliwych czynników środowiska pracy, takich jak substancje chemiczne, hałas, wibracje, promieniowanie
elektromagnetyczne itp., które są regulowane w innych
przepisach prawa pracy,
– czynników niebezpiecznych, które nie stawiają przed pracownikami wymagań przekraczających poziom ich możliwości ograniczony w wyniku starzenia.
W obowiązujących uregulowaniach prawnych zostały ustalone zarówno wartości najwyższej dopuszczalnej ekspozycji na czynniki szkodliwe oraz zasady oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z ich występowaniem na
stanowiskach, jak i zasady profilaktyki technicznej, medycznej
i organizacyjnej.
Emerytura pomostowa nie może być traktowana jako środek zapobiegania oddziaływaniu czynników szkodliwych lub
niebezpiecznych na organizm, gdyż w odniesieniu do tych
czynników działania podjęte na kilka lat przed osiągnięciem
wieku emerytalnego są ewidentnie spóźnione.
W związku z powyższym, należy stwierdzić, że zaproponowana zmiana pkt 18 zał. nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych nie może zostać uwzględniona.
Przechodząc z kolei do propozycji zmiany pkt 23 zał. nr 2 do
ustawy o emeryturach pomostowych, trzeba podkreślić że o
tym, czy dana praca wykonywana przez określonego pracownika powinna być uznana za pracę w szczególnych warunkach,
czy też o szczególnym charakterze, w rozumieniu przepisów
ustawy o emeryturach pomostowych, nie powinna decydować
nazwa stanowiska pracy, na którym praca ta jest wykonywana,
lecz jej charakterystyka, zgodna z kryteriami zawartymi w art.
3 ust. 1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych i załącznikach
nr 1 i 2 do tej ustawy oraz innymi przepisami prawa nierozerwalnie z tymi kryteriami związanymi.
Zgodnie z pkt 23 zał. nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, za prace o szczególnym charakterze zostały uznane
„prace personelu medycznego oddziałów psychiatrycznych i leczenia uzależnień w bezpośrednim kontakcie z pacjentami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego”.
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W opinii Ministerstwa zatem, przy interpretacji występującego w tym punkcie pojęcia „oddział psychiatryczny i leczenia
uzależnień” {zarówno przez płatników składek, jak i organy
rentowe), powinny być brane pod uwagę - ze względu na wyraźne występujące tutaj odesłanie - przepisy art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z pożn.zm.), gdzie wskazano, że pojęcie „szpitala psychiatrycznego”, odnosi się również do:
a)
b)
c)
d)

oddziału psychiatrycznego w szpitalu ogólnym;
kliniki psychiatrycznej;
sanatorium dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sprawującego całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową,
niezależnie od podmiotu, który je tworzy i utrzymuje.

Wobec powyższego nie ma zatem koniczności rozszerzenia pkt 23 zał. nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych o
„zakłady opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne oraz zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne” działające „zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca
2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki
psychiatrycznej i leczenia uzależnień i ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej”. Prace bowiem personelu medycznego (w tym pielęgniarek) wykonywane w tych zakładach1 ewidentnie mieszczą się w kategorii podmiotów
wskazanych w ww. przepisie art. 3 pkt 2 lit d ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Przechodząc z kolei do kwestii rozszerzenia pkt 23 zał. nr 2
do ustawy o emeryturach pomostowych o „prace wykonywane w izbach przejęć szpitali psychiatrycznych,,, również ta propozycja zmiany, nie zasługuje na uwzględnienie. Interpretacja
występującego w tym punkcie pojęcia „odziały psychiatryczne i
uzależnień jedynie w oparciu o reguły wykładni gramatycznej
byłaby bowiem sprzeczna z celem ustawy, jakim było przyznanie nowego rodzaju świadczenia w postaci emerytury pomostowej wszystkim osobom, które wypełniają kryteria pracy w
szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zawarte w art. 3 ust .1 i 3 ustawy o emeryturach pomostowych. Z
tego powodu w tym przypadku powinny być zastosowane dyrektywy wykładni celowościowej.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych,
tak jak to już wyżej wskazano, prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz
sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego
wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób zmniejsza się
przed osiągnięciem wieku emerytalnego.
Nie ulega zatem wątpliwości, biorąc pod uwagę kryteria
zwarte w powyższej definicji, że prace członków personelu
medycznego izb przyjęć szpitali psychiatrycznych są w swojej
charakterystyce nie tylko zbliżone do prac wykonywanych na
oddziałach psychiatrycznych szpitalnych, ale nawet niejednokrotnie wymagają jeszcze większej odpowiedzialności i większych predyspozycji psychofizycznych.
W związku z powyższym prace członków personelu medycznego (w tym pielęgniarki) izb przyjęć szpitali psychiatrycznych
należy uznać za prace o szczególnym charakterze w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych. Za osoby wykonujące tego rodzaju prace powinna być więc opłacana składka przez
płatnika składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, a ich wykonywanie uprawnia takie osoby {po spełnieniu pozostałych
warunków przewidzianych w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych) do uzyskania prawa do emerytury pomostowej.
Z poważaniem
Stanisław Szwed
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Przedruk: Magazyn Pielęgniarki i Położnej Nr 3/2020
MARIANNA FIJEWSKA

Od początku marca sytuacja w kraju i na świecie staje się coraz bardziej napięta. Epidemia koronawirusa
zalała kontynent, wystawiając europejskie systemy ochrony zdrowia na ciężką próbę. Pielęgniarki, które już
wcześniej borykały się z ogromnym stresem, brakiem zabezpieczeń czy dezorganizacją w miejscu pracy, dziś
stają na pierwszej linii frontu do walki z niewidzialnym wrogiem.
Praca pielęgniarek, zarówno w Polsce, jak i na świecie, uznana jest za jedną z najbardziej stresujących. Zgodnie z badaniami z ostatnich lat, pielęgniarki najczęściej wskazują następujące źródła stresu, z którymi spotykają się na co dzień: szeroki zakres odpowiedzialności, ekspozycja na śmierć i ludzkie dramaty,
presja czasu, obciążenie fizyczne, strach o własne bezpieczeństwo, nocne dyżury, niskie zarobki i złą organizację pracy - w
tym konflikty z przełożonymi i współpracownikami.
Za sprawą pandemii koronawirusa większość wyżej wymienionych stresorów uległa pogłębieniu. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego na koniec marca wynika, że około 20
proc. wszystkich zarażonych korona-wirusem w Polsce stanowi personel medyczny. Strach o własne zdrowie i bezpieczeństwo bliskich towarzyszy dziś niemal każdej pielęgniarce. Wiele z nich, by nie narażać rodzin na możliwość zarażenia, tymczasowo zmieniło miejsce zamieszkania. Kobiety te, prócz stresu związanego z epidemią, borykają się również z samotnością.
W utrzymaniu dobrego samopoczucia nie pomagają dynamiczne zmiany w grafiku i konieczność nocnych dyżurów.
Zgodnie z badaniami, nieunormowane godziny pracy zaburzają funkcjonowanie zegara biologicznego, obniżają odporność i
zakłócają relacje ze współpracownikami i przełożonymi, a te, ze
względu na napięcie panujące w placówkach medycznych, wcale nie muszą układać się dobrze.
W wielu miejscach wprowadzono zakaz komunikacji z mediami i publicznego wypowiadania się na temat pracy szpitala. Taka forma restrykcji ma ograniczyć ilość wyciekających do
przestrzeni publicznej informacji o brakach środków ochrony
osobistej i niewystarczającym przeszkoleniu epidemiologicznym. A przeszkolenie, zwłaszcza w przypadku pielęgniarek pracujących w szpitalach przemianowanych na zakaźne, jest szczególnie ważne. Zakres ich odpowiedzialności diametralnie się
zmienił - brak pewności co do wiedzy dotyczącej procedur przy
jednoczesnych bardzo wysokich oczekiwaniach nasila strach.
Zdaniem Krzysztofa Parusińskiego, psychoterapeuty, który
przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla personelu medycznego,
jednym z głównych czynników powodujących napięcie w pracy
pielęgniarek jest właśnie brak jednoznacznej roli do wykonania,
co wiąże się z braniem na siebie zbyt dużej odpowiedzialności.
- Lekarz oczekuje, że pielęgniarka wykona jego polecenia, nie
zawracając mu przy tym nadmiernie głowy, oddziałowa oczekuje, że pielęgniarka będzie nieustannie zwarta i gotowa do pracy
ponad siły, pacjent oczekuje, że uratuje mu życie, a rodzina, że
zapewni ich bliskiemu najlepszą opiekę. To jest pułapka oczekiwań i zobowiązań - mówi psychoterapeuta.
Utrata środków finansowych
Nie można zapominać, że pielęgniarki mają swoje zobowiązania nie tylko w miejscu pracy, ale również w domu, który muszą utrzymać. 25 marca Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Józefa Szczurek--Żelazko wydała komunikat dla pracowników ochrony zdrowia. Zaapelowała, by „w przypadku wykonywania pracy w kontakcie z osobami ze zdiagnozowanym zakażeniem albo z podejrzeniem zakażenia, powstrzymać się od wykonywania pracy z innymi pacjentami, w innych podmiotach
leczniczych czy jednostkach organizacyjnych systemu ochrony zdrowia”.
Pielęgniarki pracujące w szpitalach przemianowanych na zakaźne muszą zatem zrezygnować z wykonywania świadczeń dla
innych podmiotów, by minimalizować możliwość rozprzestrze-

niania wirusa. Dodatkowo wiceminister zaleciła, by pracownicy, którzy nie mają bezpośredniego kontaktu z zarażonymi lub
osobami z podejrzeniem zakażenia, także ograniczyły liczbę
miejsc pracy.
Tymczasem szacuje się, że sześć na dziesięć pielęgniarek
pracuje na wielu etatach. 51 proc. badanych spędzało do 100
godzin miesięcznie na dodatkowej pracy. W przypadku 17 proc.
czas ten wynosił od 101 do 200 godzin, a w przypadku 6 proc. od
201 do 300. Rekordzistki, stanowiące 1 proc, przyznały, że pracują dodatkowo ponad 300 godzin miesięcznie.
Choć rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia wydaje się konieczne, nie ulega wątpliwości, że dla wielu pielęgniarek będzie
oznaczało utratę znacznej części środków finansowych, co stanowi dodatkowy stresor.
Lek na traumę
Psychoterapeuta Krzysztof Parusiński, pracując w szpitalu i przyglądając się pracy pielęgniarek, dostrzegł, że wiele z
nich cierpi na zespół stresu pourazowego, czyli tzw. PTSD (Post
Traumatic Stress Disorders). To zaburzenie związane jest z reakcją organizmu na skrajną sytuację zagrożenia życia. Zwykle
PTSD kojarzone jest z żołnierzami wysłanymi na wojnę, którzy
musieli walczyć o swoje życie w warunkach skrajnego wyczerpania. Dlaczego zatem zespołu stresu pourazowego doświadczają także pielęgniarki?
- Pielęgniarki są otoczone śmiercią. Wielu ludzi nie zniosłoby
pracy w takich warunkach. PTSD może rozwijać się latami i dopiero w pewnym stadium dać o sobie znać. Zazwyczaj bodźcem
zapoczątkowującym traumę jest jedna z pierwszych śmierci pacjenta. Myślę o sytuacji, w której pielęgniarki, w swoim poczuciu, są odpowiedzialne za umierającego. Następuje zgon, a one
często pozostają z tym bardzo trudnym doświadczeniem zupełnie same - tłumaczy Parusiński na łamach książki „Tajemnice
Pielęgniarek. Prawda i uprzedzenia”. Zdaniem eksperta „lekiem
na traumę” jest tzw. rekonstrukcja, czyli dokładne odtworzenie
trudnego zdarzenia, sekunda po sekundzie. Rekonstrukcję należy podjąć przed upływem trzech dób od trudnego zdarzenia,
by nie pozostawiło ono trwałych śladów w psychice. Pielęgniarka powinna w bezpiecznej atmosferze opowiedzieć o trudnym
wydarzeniu, nie pomijając przy tym informacji o swoich uczuciach, lękach i obawach.
W dobie epidemii traumatyczną sytuacją jest już nie tylko
śmierć pacjenta, ale sam kontakt z zarażonym lub potencjalnie zarażonym. Niespodziewana informacja o tym, że jeden ze
współpracowników ma koronawirusa, zatem konieczna jest natychmiastowa przymusowa kwarantanna i odizolowanie od rodziny, bez wątpienia wywołuje skrajny stres. Dokładna rekonstrukcja trudnego zdarzenia może być niezwykle pomocna w
utrzymaniu równowagi psychicznej.
O niezwykłej mocy płynącej ze zwierzeń pisał amerykański
psycholog James W. Pennebaker, twórca tzw. narracyjnej terapii stresu. Zakłada ona, że mówienie o trudnych sytuacjach
z uwzględnieniem swoich uczuć i przeżyć, nie będzie ponownie nas traumatyzowało, a wręcz przeciwnie - przyniesie ulgę.
Prowadzone przez niego badania potwierdziły, że zdolność do
zwierzeń, czyli umiejętność ujawniania swoich traum i przemyśleń zarówno przed sobą, jak i przed innymi, łagodzi negatywne emocje.
Tezę tę potwierdza artykuł naukowy Anny Wzorek, pielęgniarki z Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Kiel-
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cach. Wzorek przebadała pod kątem stresu pielęgniarki pracujące na neurologii, intensywnej terapii oraz w przychodniach.
Okazało się, że bez względu na specyfikę pracy wszystkie panie
wskazały szczerą rozmowę z bliską osobą jako najlepszy sposób
radzenia sobie ze stresem.
Wykonaj ćwiczenie w domu...
Psycholog James W. Pennebaker jest twórcą ćwiczenia, które możesz wykonać w pojedynkę, jeśli z jakichś względów nie
chcesz się dzielić swoimi przeżyciami z innymi osobami. Podczas czterech dni, przez 15 minut dziennie, zapisuj na kartce
swoje myśli i uczucia związane z trudnym doświadczeniem. Zapiski mogą być dokonywane na kartce, telefonie czy komputerze. Nie liczą się błędy stylistyczne ani sposób ujmowanych
zwierzeń. Ważne, by wyrazić swoje emocje dotyczące trudnej
sytuacji i odpowiedzieć na pytanie, jak wpływa ona na moje życie i jakie mam związane z nią niej obawy. Już po drugim dniu
ćwiczenie powinno przynieść ulgę. Pamiętaj, że tłumienie emocji bardzo obciąża organizm, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. Blokowanie uczuć może doprowadzić m.in. do bólów głowy,
wrzodów, zawałów, depresji i ogólnego braku energii. Emocje
skonfrontowane przestają być obciążeniem. Większość osób po
czterech dnia prowadzenia „emocjonalnego pamiętnika” odczuwa ukojenie i ma wrażenie odciążenia.
Chaos napędza stres
– Aktualnie pielęgniarki wyeksponowane są na bardzo wiele
stresogennych czynników. Pojawiają się pytania o dobro rodziny, o dalszą egzystencję. Pojawia się też niepewność dotycząca
tego, co ma być priorytetem? Czy ratować pacjenta, czy „uciec”
na zwolnienie, żeby nie narażać bliskich? Zarówno w środku, jak
i na zewnątrz zapanowuje chaos, który tworzy stresowy dynamit
- mówi psycholog, psychoterapeuta i trener Piotr Fijewski. Jego
zdaniem chaos i natłok myśli w głowie nierzadko stanowi przyczynę bezsenności, która, pomimo wyczerpania, nie ustępuje.
– W głowie pojawia się myśl, która nas przejmuje. Po chwili
pojawia się kolejna, która przejmuje nas jeszcze bardziej, a potem
kolejna, przez którą na pewno nie zmrużymy oka. Gdy jesteśmy
zestresowani, mamy tendencję do tworzenia katastroficznych
scenariuszy. Jednak każdy z nas ma wpływ na to, czy te scenariusze rozdmucha, czy skutecznie ograniczy - mówi Piotr Fijewski.
Psychoterapeuta radzi, jak zredukować stres, stosując proste
techniki relaksacyjne.
– Nie chodzi o to, by leżąc wieczorem w łóżku i borykając się
z natłokiem myśli, uciekać od siebie i swojego ciała, lecz żeby
złapać ze sobą kontakt i postarać się uspokoić. Zwykle najbezpieczniej czujemy się w pozycji embrionu, zwinięci na boku. By
poczuć się jeszcze bezpieczniej, możemy naciągnąć na głowę
kołdrę, a do splotu słonecznego przytulić maskotkę. To prosta
rzecz, która koi. Zasypiając, warto skupić się na oddechu, pogłębić go i uspokoić. Koncentracja na tej prostej czynności ograniczy produkcję katastroficznych myśli i pozwoli oczyścić głowę - tłumaczy.
Psychoterapeuta dodaje, że chaos jest przyczyną nie tylko
bezsenności, ale także niepewności i podatności na manipulację. Człowiek w natłoku myśli przestaje sobą kierować, traci poczucie autorstwa i sprawstwa.
– Wielu medyków może mieć dziś wrażenie, że ktoś wsadził ich na straszną kolejkę górską - pędzą przerażeni, nie mając żadnego wpływu na prędkość ani kierunek. Tymczasem jest
wiele rzeczy na które mają wpływ. Proponowałbym w wolnej
chwili rozrysować lub choćby przeanalizować w głowie czynniki stresogenne i podzielić je na te, na które nie mamy wpływu,
i na te, wobec których jesteśmy całkowicie sprawczy. Warto zadać sobie pytanie, na jakie zachowanie, w obrębie danego czynnika stresogennego, się decyduję? Co wybieram? Co jest moim
priorytetem? Próba okiełznania chaosu w głowie w jakimś zakresie przywróci poczucie kontroli, a to bardzo uspokaja.
Terapeuta wymienia postawę wobec dyrekcji jako jedną
z rzeczy, na które wpływ jest możliwy. Jeśli przełożeni każą
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milczeć w sprawie braku środków ochrony osobistej w szpitalu,
nie wypowiadać się w tej sprawie publicznie, pod groźbą zwolnienia z pracy, to już forma mobbingu.
To, co w takim wypadku zrobi upokorzony w ten sposób pracownik, zależy wyłącznie od niego samego.
Linie wsparcia – dlaczego warto zadzwonić?
Szereg placówek uruchomiło bezpłatne linie wsparcia dla
medyków. Wśród nich Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych.
Telefonicznej pomocy dla członkiń samorządu udzielają Jolanta
Kruszakin - psycholog, psychoterapeutka, interwent kryzysowy
i Dorota Uliasz - coach w zakresie zarządzania emocjami i stresem. Dla pielęgniarek i położnych przygotowano też filmy edukacyjne dostępne na stronie nipip.pl. Bez względu na to, na jaką
linię wsparcia się zdecydujesz, postaraj się zadbać o przestrzeń
wokół siebie. W miarę możliwości udaj się w miejsce, które da
ci poczucie komfortu i stworzy warunki do szczerej rozmowy.
Mów o swoich uczuciach w bezpośredni sposób. Dziel się nawet
najtrudniejszymi emocjami, takimi jak bezsilność czy przerażenie. Jeśli masz obawy przed skorzystaniem z linii wsparcia, porzuć je. Pamiętaj, że po drugiej stronie słuchawki są osoby, które zdecydowały się dyżurować za darmo i z własnej woli. Osoby,
które są bardzo wdzięczne za to, że codziennie stajesz do walki o ich życie i zdrowie. Osoby, które są ci życzliwe i bardzo chcą
pomóc. Bez obaw.

DZIAŁALNOŚĆ ORPiP
WYDARZENIA
OD 8.06.2020r. DO 30.07.2020r.

8.06.20r. – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala Klinicznego im.
Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, które odbywało się
w formie wideokonferencji.
9.06.20r. – Posiedzenie ORPiP w trtybie zdalnym, na którym podjęto 14 Uchwał /dostępne  na stronie internetowej OIPiP/.
18.06.20r. – Posiedzenie Komisji ds. Refundacji Kosztów
Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego /w zmniejszonym składzie/, na którym przyznano refundację na ogólną
kwotę 4 550 zł dla pielęgniarek i położnych.
22.06.20r. – Posiedzenie Prezydium ORPiP, na którym podjęto
10 Uchwał /dostępne na stronie internetowej OIPiP/.
24.06.20r. – Zdalne posiedzenie NRPiP, w którym uczestniczyła
Alicja Stanikowska i Wiceprzewodniczący ORPiP w Poznaniu
Tomasz Kaczmarek.
25.06.20r. – Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu uczestniczyła
w posiedzeniu online Rady WOW NFZ.
26.06.20r. – W siedzibie OIPiP w Poznaniu odbył się egzamin na
zakończenie kursu kalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego z podziałem na dwie grupy zdających
w celu zapewnienia bezpieczeństwa epidemiologicznego.
29.06.20r. – Wiceprzewodniczący ORPiP uczestniczył w posiedzeniu Rady PWSZ w Gnieźnie.
6-8.07.20r. – W siedzibie OIPiP w Poznaniu miało miejsce kolejne przekazanie pielęgniarkom i położnym POZ, pielęgniarkom opieki długoterminowej środków ochrony osobistej
oraz płynów dezynfekcyjnych.
16.07.20r. – siedzibie OIPiP w Poznaniu rozpocząła się kontrola
NIK w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemcom.
21.07.20r. – Wiceprzewodniczący ORPiP w Poznaniu uczestniczył w zdalnym posiedzeniu Prezydium NRPiP.
28.07.20r. – Posiedzenie Komisji Socjalnej.
30.07.20r. – Posiedzenie Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego/w zmniejszonym składzie/.
Opracowała J. Plens – Gałąska
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PODZIĘKOWANIE

KONFERENCJA
Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy,
a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie.
Wisława Szymborska, Poezje

Pani Annie Piekarskiej
w związku z zakończeniem pracy w Dziale Rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i
Położnych w Poznaniu składamy serdeczne
podziękowania za wszystkie dni,  w których
wraz z nami realizowała swoją zawodową
misję na rzecz wszystkich pielęgniarek i położnych rozpoczynających swoją  drogę zawodową, pracujących oraz odchodzących z
zawodu. Po wielu latach pracy dobrze jest w
końcu odnaleźć siebie w innej roli, uspokoić myśli, spojrzeć na świat z innej perspektywy, obiektywnie.
Za wszystkie minuty, godziny, dni, tygodnie, lata Pani obecności z nami bardzo
dziękujemy, życząc jednocześnie tylko radosnych, wypełnionych pozytywną energią
doświadczeń innych niż wszystkie.
Przewodnicząca, Wiceprzewodniczący,
Wiceprzewodnicząca,
Sekretarz, Skarbnik ORPiP
oraz Pracownicy Biura OIPiP w Poznaniu

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy
Mamy prawdziwą przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w spotkaniu naukowym
kierowanym do pielęgniarek operacyjnych i anestezjologicznych pod tytułem:
IV Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii
„Wokół stołu operacyjnego – współpraca i doświadczenie”
Wydarzenie to będzie miało miejsce w dniach 17 - 18 września 2020r.
w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu.
Spotkanie jest organizowane przez Pielęgniarki i Położne Operacyjne Wielkopolskiego Centrum Onkologii, Zespół
Pielęgniarek Operacyjnych OIPiP w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej.
Podczas dwudniowej konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych, warsztatach oraz porozmawiać na żywo z zespołem operacyjnym w trakcie bezpośredniej transmisji operacji z Sali operacyjnej.
Na IV już Konferencji przedstawimy rolę pielęgniarek operacyjnych oraz anestezjologicznych podczas operacji z użyciem Systemu robotowego Da Vinci XI w operacji regionu głowy i szyi (bezpośrednia transmisja z Sali operacyjnej) oraz
w zakresie urologii, skupimy się na operacjach onkologicznych w neurochirurgii, oraz przedstawimy nowe osiągnięcia w terapii genowej w neurochirurgii. Poruszymy ważne tematy z zakresu anestezjologii do operacji robotowych oraz
normotermii pacjenta w czasie różnych zabiegów. Dotkniemy również transplantologii oraz przedstawimy mariaż zespołów operacyjnych z zakładem patologii, jako bardzo ważny element w diagnostyce i leczeniu pacjenta.
Zapraszamy do Poznania !
Komitet Organizacyjny :
Anna Czapla – Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań
anna.czapla@wco.pl, tel. 604 799 823
Jolanta Plens - Gałąska – przewodnicząca Zespołu Pielęgniarek Operacyjnych
przy ORPiP w Poznaniu
jolapg@wp.pl tel. 608 658 027
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ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ I PŁYNY DEZYNFEKCYJNE PRZEKAZANE
PRZEZ ORPiP W POZNANIU
PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM POZ,
PIELĘGNIARKOM OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ
ORAZ ŚRODOWISKA NAUCZANIA I WYCHOWANIA W CZASIE EPIDEMII
ZAKUPIONE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH
ORAZ JAKO DAROWIZNA Z MZ
I MIĘDZYNARODOWEGO STOWARZYSZENIA
STUDENTÓW MEDYCYNY – IFMS ODDZ. POZNAŃ

Maseczki chirurgiczne
jednorazowe – 213 400 szt.

Rękawiczki
diagnostyczne – 40 850 szt.

Przyłbice -  3.400 szt.

Fartuchy ochronne – 2 440 szt.

Płyny dezynfekcyjne  – 7 510 litrów

Maseczki wielorazowe
z jonami srebra  – 3 200 szt.

