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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 indywidu-
alnej/grupowej praktyki pielęgniarek i położnych
– poniedziałek-piątek w godz. 7.30-16.00
– Agnieszka Urbaniak, Tomasz Niewiadomski, Mikołaj Zerbst

Księgowość
Poniedziałek   8.00 -19.00 – Danuta Skorys, Małgorzata Manikowska
Wtorek  8.00 -19.00 – Danuta Skorys, Małgorzata Manikowska
Środa 11.00 -19.00 – Małgorzata Manikowska
Czwartek  8.00 -16.00 – Małgorzata Manikowska
Piątek  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. 9.00-13.00
tel. 618620952, 618620969

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
– Bernadeta Mądrawska – szkolenia1@oipip-poznan.pl
– poniedziałek 8.00-18.00
– wtorek - piątek 8.00-16.00

tel. 618620952, 618620969
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„Ten dzień jaki, cały rok taki”, albo „ Jakiś na Wi-
liję, takiś cały rok” - tak mówią przysłowia ludowe. 
Wigilia to dzień rozpoczynający nowy rok, który za-
leżał od tego, jak się przeżyło ten pierwszy dzień. 
Według tradycji Wigilia była odwzorowaniem raj-
skiej sytuacji, gdzie wszyscy i wszystko współistnie-
ją w miłości i zgodzie. Kobiety zajmowały się domem 
i przygotowywaniem wieczerzy, dzieci stroiły choin-
kę, a gospodarz od rana dbał o to, by w domu pano-
wały spokój i zgoda. Choinka była i jest symbolem 
rajskiego drzewa wiadomości dobrego i złego. Łań-
cuchy z bibuły i słomy były na pamiątkę węża ku-
siciela, a w czasie zaborów symbolizowały Polakom 
ich niewolę. Także sianko pod obrusem pozostało 
stałym elementem tradycji wigilijnej. Gdy na niebie 
pojawiła się pierwsza gwiazdka, był to znak, że nale-

„TEN DZIEŃ JAKI, CAŁY ROK TAKI”

ży rozpocząć wieczerzę. Przy stole zostawiano puste miejsce, a po odczytaniu Ewangelii najstarszy z rodziny 
rozpoczynał przełamywanie się opłatkiem. Był to najważniejszy moment pojednania. Wieczerza składała się 
z siedmiu, niekiedy dziewięciu czy jedenastu potraw, które przygotowywano z darów natury. Dopełnieniem 
wieczoru wigilijnego byli kolędnicy, także wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek.

To niewielki wycinek wigilijnych tradycji, tak dla przypomnienia mając na uwadze niekończące się spo-
ry i waśnie wokół nas. Tradycja żyje i jest ważna dla ludzi. Tradycja i historia są nieodłącznym elementem 
naszego życia społecznego, zawodowego i rodzinnego. To korzenie, których odcięcie i zniszczenie powodu-
je, że organizm więdnie i usycha. Szanujmy je.

Świąteczny czas sprzyja refleksji, rozmowom i spotkaniom w różnych kręgach. Pozwala poczuć jakim nie-
zwykłym darem jest nasza polska tradycja i międzyludzkie więzi. Być człowiekiem, dobrym człowiekiem to 
jedyne, co ważne na świecie. Ale kogo to interesuje? Komu jeszcze na tym zależy? Bycie dobrym bierze źró-
dło w pielęgnowaniu w sobie cech, które nie są modne: prostoty, uprzejmości, dobrowolności, dobra, goto-
wości do działania, altruizmu.

Życzmy sobie, aby te Święta były okazją do spotkań z najbliższymi. Życzmy sobie odpoczynku i wytchnie-
nia, aby nadzieja, którą niesie Boże Narodzenie dodawała wiary i wytrwałości, aby przy świątecznym stole nie 
zabrakło światła i ciepłej atmosfery. „Podaj dłoń także tym, którym już dawno jej nie podawałeś. Podaj dłoń, 
mając serce pełne dobrych i szczerych życzeń zrzuciwszy piękną maskę, jaką nakładają na twarz ludzie obłud-
ni. Nie szukaj szczęścia tylko dla siebie. Pomóż stworzyć świat, w którym będziemy się nie tylko tolerować lecz 
naprawdę lubić. Świat, w którym znajdzie się miejsce na uśmiech, serce, troszeczkę nieba i ziemi”.

Z całego serca życzę by Nowy Rok 2023 niósł ze sobą zdrowie, szczęście i pomyślność.

Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu
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Warszawa, 8 listopada 2022 r.

Komunikat w sprawie aktualizacji programów
dedykowanych dla pielęgniarki systemu

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że w dniu 25 paź-
dziernika 2022 r. Minister Zdrowia zatwierdził dokument: Aktualizacja programów szko-
leń specjalizacyjnych i kursów kwalifikacyjnych dedykowanych dla pielęgniarki systemu 
opracowany na podstawie art. 78 i 79 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (Dz. U. z 2022 poz. 551 z późn. zm.)

Zaktualizowane programy szkoleń specjalizacyjnych w dziedzinach pielęgniarstwa aneste-
zjologicznego i intensywnej opieki, chirurgicznego, pediatrycznego, ratunkowego oraz kursów 
kwalifikacyjnych ww. dziedzinach a także w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego, są udo-
stępnione na stronie internetowej Centrum oraz w Systemie monitorowania Kształcenia (SMK).

Jednocześnie Centrum przypomina, że zgodnie z art. 79 ust. 3 ww. ustawy, kształce-
nie podyplomowe rozpoczęte i niezakończone przed aktualizacją programu kształcenia 
może być prowadzone na podstawie poprzedniego programu, jedynie do dnia zakończe-
nia danej edycji kształcenia.

Dyrektor Centrum Kształcenia
Pielęgniarek i Położnych

Beata Guzak

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH



Biuletyn Informacyjny OIPiP w Poznaniu – listopad-grudzień 2022

Najważniejsze informacje z noty KE:(…)

Obywatele UE
Uznawanie brytyjskich kwalifikacji posiadanych przez 

obywateli UE, różni się w zależności od tego, czy przed-
stawiciel danego zawodu uzyskał kwalifikacje przed czy 
po zakończeniu okresu przejściowego określonego w 
Umowie o wystąpieniu z UE, czyli przed lub po 31 grud-
nia 2020 r.

• Kwalifikacje uzyskane przed dniem 31 grud-
nia 2020 r.
W przypadku, gdy kwalifikacje zostały uzyskane przed 

końcem okresu przejściowego określonego w Umowie 
o wystąpieniu, zastosowanie mają przepisy dyrektywy 
2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji za-
wodowych. Jeżeli kwalifikacje te zostały wydane w cza-
sie, gdy Zjednoczone Królestwo było państwem człon-
kowskim UE (do dnia 31 stycznia 2020 r.) lub w okre-
sie przejściowym określonym w Umowie o wystąpieniu 
kwalifikacje są uznawane za dokumenty potwierdzają-
ce posiadanie kwalifikacji w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. 
c tej dyrektywy. Mogą one być wykorzystywane, jako 
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji we 
wszystkich systemach uznawania kwalifikacji określo-
nych w dyrektywie 2005/36/WE, a wnioskodawcy mogą 
w każdej chwili złożyć wniosek o uznanie tych kwalifi-
kacji zawodowych.

• Kwalifikacje uzyskane po 1 stycznia 2021 r.
Kwalifikacje zawodowe uzyskane po zakończeniu 

okresu przejściowego określonego w Umowie o wystą-
pieniu z UE, są kwalifikacjami z państw trzecich na mocy 
dyrektywy 2005/36/WE. Zastosowanie ma art. 2 ust. 2 

i art. 3 ust. 3. W związku z tym wnioskodawca musi uzy-
skać wstępne uznanie w państwie członkowskim zgod-
nie z krajowymi przepisami i procedurami. W przypadku 
zawodów, które korzystają z automatycznego uznawania 
na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w za-
kresie kształcenia, wstępne uznanie powinno być zgod-
ne z minimalnymi wymogami w zakresie kształcenia 
określonymi w dyrektywie.

Jeżeli przedstawiciel danego zawodu chce, aby jego 
kwalifikacje zostały uznane w innym państwie człon-
kowskim na mocy prawa UE, po wstępnym uznaniu 
w jednym państwie członkowskim musi uzyskać trzy-
letnie doświadczenie zawodowe w tym państwie człon-
kowskim. 

W przeciwnym razie uznanie kwalifikacji przebiega 
z krajowymi przepisami i procedurami.

Dla okręgowych izb pielęgniarek i położnych 
z ww. noty KE wynikają następujące wnioski:

• Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii przed 
dniem 31 grudnia 2020 r.

1. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzy-
skali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki od-
powiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wielkiej 
Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. mogą ubie-
gać się o uznanie swoich kwalifikacji w Polsce na pod-
stawie przepisów dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w spra-
wie uznawania kwalifikacji zawodowych (uznanie 
w systemie automatycznym i w systemie ogólnym).

2. Powyższe osoby (np. obywatelka polska posiadają-
ca tytuł registered nurse – adult) mogą ubiegać się 

Warszawa, 26 października 2022r.

Pani/Pan
Przewodnicząca/y
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Komisja Europejska, notą z dnia 8 września 2022 r.,( w załączeniu) przedstawi-
ła nowe stanowisko w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych przez obywateli Unii Europej-
skiej w Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego.
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o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki albo położnej na analogicznych zasadach jak 
obywatele innych państw członkowskich UE - a więc 
stosuje się wobec ww. osób w szczególności zapisy art. 
29 lub art. 32 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o za-
wodach pielęgniarki i położnej (j. t. Dz. U. z 2022r. 
poz. 551 ze zm.)

3. Ww. osoby mogą złożyć do OIPiP wniosek o stwier-
dzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
lub położnej właściwy dla osoby będącej obywate-
lem jednego z państw członkowskich Unii Europej-
skiej wraz z wymaganymi dokumentami. Wniosek 
i wymagane dokumenty są określone w załączni-
ku nr 3 do uchwały Nr 413/VII/2020 Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych z dnia 16 września 2020 
r. w sprawie zmiany uchwały nr 320/VII/2018 Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z 12 września 
2018 r. zmienionej uchwałą nr 341/VII/2018 Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 6 grudnia 
2018 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego 
stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposo-
bu prowadzenia przez okręgowe rady pielęgniarek 
i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położ-
nych oraz rejestru obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej wykonujących na terenie okręgo-
wej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki 
lub położnej.

4. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzy-
skali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniar-
ki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej 
w Wielkiej Brytanii przed dniem 31 grudnia 2020 r. 
nie muszą dokonywać w Polsce nostryfikacji bry-

tyjskiego dyplomu pielęgniarki odpowiedzialnej 
za opiekę ogólną lub położnej w celu stwierdze-
nia prawa wykonywania zawodu.

• Kwalifikacje uzyskane w Wielkiej Brytanii po 
1 stycznia 2021 r.

1. Obywatele UE, w tym obywatele polscy, którzy uzy-
skali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki 
odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wiel-
kiej Brytanii po dniu 1 stycznia 2021 r. i nie zosta-
ły one następnie uznane w innym państwie członkow-
skim UE mogą ubiegać się o uznanie swoich kwalifika-
cji w Polsce tylko na podstawie polskich przepisów.

2. W powyższym przypadku obywatele polscy w celu 
uzyskania stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki albo położnej muszą spełnić wymaga-
nia określone w art. 28 i 31 ustawy o zawodach pielę-
gniarki lub położnej.

3. W powyższym przypadku obywatele polscy, którzy 
uzyskali kwalifikacje zawodowe (dyplom) pielęgniarki 
odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej w Wiel-
kiej Brytanii po dniu 1 stycznia 2021 r. muszą doko-
nać nostryfikacji brytyjskiego dyplomu pielęgniar-
ki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub położnej 
w celu stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.

W przypadku pytań w powyższej kwestii proszę kon-
taktować się z Ośrodkiem Informacyjno- Edukacyjnym 
przy NIPiP.

Z poważaniem
(-) Zofia Małas

Prezes NRPiP
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Sekretarz ORPiP
mgr Jolanta Plens Gałąska

Przedwodnicząca
mgr Teresa Kruczkowska

Prezydium ORPiP w Poznaniu stanowczo sprzeciwia 
się nierespektowaniu przez dyrektorów niektórych pod-
miotów leczniczych z terenu Wielkopolski ukończonych 
przez pielęgniarki i położne specjalizacji w dziedzinach 
pielęgniarstwa i położnictwa oraz posiadających dyplo-
my studiów magisterskich na Kierunkach Pielęgniar-
stwo lub Położnictwo. W tych podmiotach leczniczych 
dochodzi równolegle do zaniżania wynagrodzenia za-
sadniczego u pielęgniarek i położnych.

Działania takie  stoją w sprzeczności z dokumentem 
UCHWAŁA NR 124/2019 RADY MINISTRÓW z dnia 15 
października 2019 r. w sprawie przyjęcia dokumentu 
„Polityka Wieloletnia Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa 
i Położnictwa w Polsce (z uwzględnieniem etapów prac 
zainicjonowanych w roku 2018)”. Przypominamy, że 
jego celami są wypracowanie rozwiązań zapewniających 
wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostępność do opie-
ki pielęgniarskiej i położniczej dla pacjentów i społe-
czeństwa przez zwiększenie liczby pielęgniarek i położ-
nych w polskim systemie opieki zdrowotnej i powstrzy-
manie emigracji zarobkowej tej grupy zawodowej, zmo-
tywowanie absolwentów do podejmowania pracy w za-
wodach pielęgniarki i położnej oraz utrzymanie na ryn-
ku pracy pielęgniarek i położnych, w tym nabywających 
uprawnienia emerytalne.

Dyrektorzy niektórych podmiotów leczniczych depre-
cjonują wybiórczo wykształcenie oraz uzyskane kwali-
fikacje i kompetencje pielęgniarek i  położnych w kon-
tekście naliczania wynagrodzenia zasadniczego, co stoi 
w sprzeczności z Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku o 
sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego niektórych pracowników zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych. Ustawa ta ma na celu zapewnie-
nie pacjentom profesjonalnej kadry medycznej, a tym 
samym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdro-
wotnego tak, aby udzielanie świadczeń zdrowotnych od-
bywało się ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.

STANOWISKO
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Stanowisko nr 10/VII/2022

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 24 października 2022r.

W SPRAWIE: DEPRECJONOWANIA WYKSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREKI POŁOŻNYCH ORAZ 
ZANIŻANIA WYNAGRODZENIA MINIMALNEGO W NIEKTÓRYCH PODMIOTACH LECZNICZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA 
TERENIE WIELKOPOLSKI

Adresaci: 
1. Minister Zdrowia 
2. Wojewoda Wielkopolski
3. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
4. Dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia O/ Wielkopolski
5. Dyrektorzy podmiotów leczniczych z terenu działania OIPiP w Poznaniu
6. Organy założycielskie podmiotów leczniczych z terenu działania OIPiP w Poznaniu

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Poznaniu domagamy się wyegzekwowania od kie-
rowników podmiotów leczniczych respektowania prze-
pisów prawa powszechnie obowiązującego oraz zapew-
nienia mieszkańcom Wielkopolski profesjonalnej opieki 
pielęgniarskiej i położniczej świadczonej przez personel 
o wysokich kwalifikacjach. 

Stanowczo sprzeciwiamy się lekceważeniu wiedzy 
i umiejętności absolwentów studiów magisterskich na 
kierunkowych studiach dla pielęgniarek i położnych 
w Uniwersytetach Medycznych czy Państwowych Wyż-
szych Szkołach Zawodowych. Za bulwersujące uważamy 
nieuznawanie przez pracodawców ukończonych przez 
nasze grupy zawodowe kilkuletnich specjalizacji w dzie-
dzinach pielęgniarstwa lub położnictwa. 

Szczególnie oburzającym jest fakt, że często zarów-
no kształcenie na studiach magisterskich na Kierun-
kach Pielęgniarstwo lub Położnictwo lub na specjali-
zacji odbywało się za zgodą pracodawcy i na podstawie 
skierowania przez podmiot leczniczy. Dodatkowo w wie-
lu przypadkach kształcenie specjalizacyjne było dofi-
nansowane przez Ministra Zdrowia ze środków budże-
tu Państwa Polskiego.

Apelujemy do dyrektorów podmiotów leczniczych 
o zaniechanie praktyk niwelujących działania Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiego Parlamentu, Uczel-
ni Medycznych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz 
przede wszystkim Samorządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych, które mają na celu zapewnienie Polakom 
dostępności do profesjonalnej kadry medycznej o jak 
najwyższych kwalifikacjach.
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Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego spo-
tkają się na konferencji i będą rozmawiać o planowa-
nych przez władze zmianach.

Zawody zaufania publicznego to m.in. lekarze, pie-
lęgniarki, adwokaci, notariusze, doradcy podatko-
wi, architekci, czy inżynierowie budownictwa. Zawo-
dy te mają szczególnie znaczenie dla funkcjonowania 
państwa i pomocy obywatelom we wszystkich cywili-
zowanych państwach. Profesje te, ze względu na cha-
rakter świadczonych usług wymagają spełnienia sze-
regu istotnych wymogów związanych z odpowiednim 
wykształceniem, egzaminami i kwalifikacjami, a także 
etyką i dochowaniem tajemnicy zawodowej o zdrowiu, 
majątku, czy innych poufnych sprawach swoich pacjen-
tów i klientów. Bo każdy z nas chciałby, aby zajmowa-
li się nim profesjonaliści i aby jego tajemnice były bez-
pieczne. 

O tym, jakie społeczne znaczenie mają te zawody, jaka jest 
obecna sytuacja oraz obawy przez zamierzeniami władz cen-
tralnych, będą dyskutować uczestnicy wielkiej konferencji 
„Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktu-
ry państwa”, która odbędzie się w Uniwersytecie im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu w środę 16 listopada 2022 roku. 

Wydarzenie to jest wyjątkowym przedsięwzięciem w ska-
li krajowej, ponieważ organizowało go aż 14 samorządów 
zawodowych, które podjęły się tego zadania w duchu troski 
o należyte wykonywanie swoich zawodów i interes publicz-
ny, zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Niezależne zawody zaufania publicznego i niezależ-
ne od władz samorządy tych zawodów bywają niewygodne 
dla władzy państwowej, zwłaszcza gdy władza państwowa 
ma tendencje centralistyczne i ograniczające samorządność 
i uprawnienia obywateli do samodzielnego decydowania 
o sobie. Obecnie wiele samorządów zawodowych ma oba-
wy o swoją przyszłość i niezależność. Dlatego samorządy te 
chcą porozmawiać wspólnie i z naukowcami o szansach i za-
grożeniach dla siebie i dla obywateli. 

Konferencja będzie o tyle istotna, że obecne władze 
planują zmiany w funkcjonowaniu niezależnych samo-
rządów zawodowych, ale znaczenie ma także współ-
działanie wielkopolskich izb w reagowaniu na aktual-
ne społeczne i polityczne wyzwania.

Konferencja to wyjątkowy przejaw zacieśniającej się 
współpracy wielkopolskich samorządów zawodowych, któ-
rych przedstawiciele dokładają wspólnych starań, odpowia-
dając na społeczne i polityczne wyzwania oraz działając na 
rzecz polepszenia dostępności swoich działań dla obywate-
li, w miarę istniejących możliwości organizacyjnych i finan-
sowych.

Zawsze warto dyskutować o obecnej sytuacji zawodów 
i usług ważnych dla każdego obywatela, ale w takiej wymianie 
poglądów i doświadczeń uczestniczyć powinni nie tylko polity-
cy, ale przede wszystkim eksperci i przedstawiciele zaintereso-
wanych podmiotów – uważa dr n. med. Krzysztof Kordel, Pre-
zes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

Poznań, 14 listopada 2022
Informacja prasowa

Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Lekarze, pielęgniarki, architekci, prawnicy – Polacy ufają 
zawodom zaufania publicznego, a władze? 
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Konferencję otworzyła Przewodnicząca Wielkopol-
skiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufa-
nia Publicznego Teresa Kruczkowska będąca jednocze-
śnie Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Poznaniu. Przewodnicząca przywitała zapro-
szonych gości i podziękowała prof. dr hab. Andrzejowi 
Stelmachowi, Dziekanowi Wydziału Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa UAM za gościnność i możliwość zor-
ganizowania konferencji, która odbyła się pod Honoro-
wym Patronatem Marszałka Województwa Wielkopol-
skiego Marka Woźniaka i Prezydenta Miasta Poznania 
Jacka Jaśkowiaka.

Gościem konferencji był Wojciech Jankowiak - 
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, a także: Zofia 
Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Dorota Rzążewska - Prezes Polskiej Izby Rzeczników 

Wśród tematów wystąpień ekspertów z uniwersytetów 
z całego kraju będą zagadnienia związane z samorządem 
zawodowym w systemie demokracji obywatelskiej, człon-
kostwem w samorządach zawodowych, zasadami etyki, ta-
jemnicą i odpowiedzialnością zawodową, ale także dotyczą-
ce wykonywanie zawodów zaufania publicznego, na przy-
kład lekarza, pielęgniarki, czy położnej, przez obcokrajow-
ców, co ma szczególne znaczenie w kontekście naszej obec-
ności w Unii Europejskiej i napływu uchodźców z Ukrainy. 

Konferencja ta jest wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy 
w tak szerokim zakresie wielkopolskie samorządy zawodowe 
wspólnie zorganizowały wydarzenie naukowe z udziałem gro-
na renomowanych naukowców i praktyków zajmujących się te-
matami ważnymi dla każdego obywatela, dla jego życia, zdro-
wia, bezpieczeństwa i majątku – informuje mgr Teresa Krucz-
kowska, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Poznaniu i równocześnie Przewodnicząca Wiel-
kopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego.

Przynależność do apolitycznych samorządów zawodo-
wych jest w Polsce obowiązkowa dla wszystkich osób wyko-
nujących zawody zaufania publicznego, dzięki czemu samo-
rządy sprawują pieczę nad należytym wykonywaniem tych 
zawodów według kryteriów merytorycznych i etycznych.

Tworząc samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wyko-
nujące zawody zaufania publicznego, Państwo Polskie realizu-
je zapisy naszej Konstytucji i powierza danej grupie zawodowej 
wykonywanie określonych zadań publicznych oraz wyposaża 
samorząd zawodowy w określone kompetencje w celu dbałości 
o odpowiednie standardy profesjonalizmu i etyki. O tym właśnie 
rozmawialiśmy podczas naszej ogólnopolskiej konferencji na-
ukowej – podkreśla dr Andrzej Rataj, Prezes Rady Izby Nota-
rialnej w Poznaniu i główny organizator konferencji. 

Przedstawiciele wielkopolskich samorządów zawodów 
zaufania publicznego zawiązali porozumienie mające na 
celu wymianę poglądów i doświadczeń oraz wypracowywa-
nie wspólnych stanowisk w istotnych sprawach dla profesji 
wymagających szczególnej dbałości o relacje z obywatelami 
oraz organami administracji rządowej i samorządu teryto-
rialnego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem przyjęli Marszałek 
Województwa Wielkopolskiego oraz Prezydent Miasta Po-
znania.

Konferencja organizowana jest przez następujące jed-
nostki samorządów zawodowych, działające w ramach Wiel-
kopolskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego:

– Wielkopolska Izba Adwokacka
– Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska  
– Wielkopolska Okręgowa Izba Architektów 
– Regionalny Oddział Polskiej Izby Biegłych Rewidentów 

w Poznaniu 
– Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podat-

kowych 
– Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Fizjoterapeutów  
– Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa 
– Izba Komornicza w Poznaniu 
– Wielkopolska Izba Lekarska 
– Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Po-

znaniu 
– Izba Notarialna w Poznaniu 
– Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 
– Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu 
– Okręg Wielkopolski Polskiej Izby Rzeczników Pa-

tentowych 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Zawody zaufania publicznego jako istotny element

struktury państwa”
16 listopada 2022 r. w auli Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-

niu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody zaufania publicznego jako istotny element struktury państwa.” 
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele 14 samorządów zawodowych, w tym reprezentujący Okręgowe Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Poznaniu, Katowicach, Koninie i Pile. 

Przewodnicząca Wielkopolskiego Porozumienia Samorzą-
dów Zawodów Zaufania Publicznego otwiera konferencję
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Patentowych, Krzysztof Frąckowiak - Członek Rady Krajowej 
Izby Architektów RP. Przebieg konferencji obserwowała 
zdalnie z Sejmu Pani Poseł RP Joanna Jaśkowiak.

Konferencję współorganizowało 14 samorządów 
z Wielkopolskiego Porozumienia Samorządów Zawo-
dów Zaufania Publicznego: Wielkopolska Izba Adwokac-
ka, Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska, Wielkopol-
ska Okręgowa Izba Architektów, Wielkopolska Okręgo-
wa Izba Inżynierów Budownictwa, Regionalny Oddział 
Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Poznaniu, Wiel-
kopolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych, 
Wielkopolski Oddział Krajowej Izby Fizjoterapeutów, 
Izba Komornicza w Poznaniu, Wielkopolska Izba Lekar-
ska, Wielkopolska Izba Lekarsko-Weterynaryjna w Po-
znaniu, Izba Notarialna w Poznaniu, Okręgowa Izba Pie-
lęgniarek i Położnych w Poznaniu, Okręgowa Izba Rad-
ców Prawnych w Poznaniu, Okręg Wielkopolski Polskiej 
Izby Rzeczników Patentowych.

Podczas konferencji odbyły się trzy tematyczne se-
sje wykładów. Wykładowcami byli profesorowie z uczel-
ni z całego kraju: Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu, Akademii Ekonomiczno-Humanistycz-
nej w Warszawie, Uniwersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego w Radomiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, In-
stytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 

Przewodniczącym i moderatorem I sesji był dr n. med. 
Krzysztof Kordel, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wiel-
kopolskiej Izby Lekarskiej, a tematyka wykładów nastę-
pująca: 
• Samorząd zawodowy w systemie demokracji oby-

watelskiej - osiągnięcia i perspektywy rozwo-
ju - prof. dr hab. Robert Kmieciak, Uniwersytet im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu 

• Zawody zaufania publicznego w świetle Konstytucji 
RP - prof. UMCS dr hab. Sławomir Patyra, Uniwersy-
tet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

• Uzasadnienie obowiązkowego członkostwa w sa-
morządach zawodowych - prof. UTH dr hab. Joanna 
Smarż, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny 
w Radomiu. 

Przewodniczącą i moderatorem II sesji była adw. Mo-
nika Małecka-Mroziewska, Wicedziekan Okręgowej 
Rady Adwokackiej w Poznaniu, a tematyka wykładów 
następująca: 
• Tajemnica zawodowa w zawodach zaufania publicz-

nego - prof. dr hab. Jacek Sobczak, Sędzia SN w stanie 
spoczynku, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna 
w Warszawie 

• Odpowiedzialność zawodowa w zawodach zaufania 
publicznego - dr hab. Jacek Zaleśny, Uniwersytet War-
szawski 

• Etyki profesjonalne a autonomia samorządów za-
wodowych - dr Paweł Skuczyński, Uniwersytet War-
szawski. 

Przewodnicząca i moderatorem III sesji była p. Da-
nuta Jóźwiak, Dziekan Okręgu Wielkopolskiego Polskiej 
Izby Rzeczników Patentowych, a tematyka wykładów 
następująca: 
• Wykonywanie zawodów zaufania publicznego przez 

obcokrajowców - prof. UAM dr hab. Maria Gołda-Sob-
czak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

• Modele normatywne samorządów zaufania publicz-
nego w Polsce - dr Wojciech Mojski, Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

• Granice zawodów zaufania publicznego - prof. INP 
PAN dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska, Instytut 
Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.  

Poszczególni wykładowcy przekazali uczestnikom 
konferencji wiedzę dotyczącą historii powstania samo-
rządów zawodowych, osiągnięć i perspektyw rozwoju. 
Przypomniano czym jest tajemnica zawodowa w zawo-
dach zaufania publicznego. Uzasadniono dlaczego obo-
wiązkowym jest uczestnictwo w samorządach zaufania 

Przewodnicząca Porozumienia, Moderator i Wykładowcy I sesji (od lewej)
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publicznego, jakie uprawnienia i kompetencje ma sa-
morząd zawodowy w świetle Konstytucji RP, czym jest 
odpowiedzialność zawodowa  i etyka profesjonalna 
oraz czy samorządy są autonomiczne, czy ich autono-
mia jest możliwa przy sprawowaniu władzy przez  rzą-
dy RP w poszczególnych kadencjach. Mówiono o bar-
dzo ważnym temacie wykonywania zawodów zaufa-
nia publicznego przez obcokrajowców. Ma to szczegól-
ne znaczenie w kontekście naszej obecności w Unii Eu-
ropejskiej oraz napływu uchodźców z Ukrainy. Przed-
stawiono modele normatywne samorządów zawodów 
zaufania publicznego w Polsce. Na zakończenie kon-
ferencji omówiono temat granic wykonywania zawo-
du zaufania publicznego. Granic nie tylko tych tery-
torialnych ale głównie tych etycznych. Jak ważna jest 
współpraca wszystkich członków samorządów zawo-
dowych na rzecz umacniania rangi i postrzegania sa-
morządów przez obywateli. Jak ważna jest współpraca 
wszystkich pokoleń należących do samorządu w budo-
waniu wizerunku i jakości świadczonych  na rzecz od-
biorców usług.

Zawody zaufania publicznego to m.in. lekarze, pie-
lęgniarki, adwokaci, notariusze, doradcy podatkowi, ar-
chitekci czy inżynierowie budownictwa. Zawody te mają 
szczególnie znaczenie dla funkcjonowania państwa i 
udzielania pomocy obywatelom we wszystkich cywili-
zowanych krajach.  Profesje te, ze względu na charakter 
świadczonych usług, wymagają spełnienia szeregu istot-
nych wymogów związanych z odpowiednim wykształce-
niem, kwalifikacjami, a także etyką i dochowaniem ta-
jemnicy zawodowej o zdrowiu, majątku, czy innych po-
ufnych sprawach swoich pacjentów lub klientów. 

Niezależne zawody zaufania publicznego i niezależ-
ne od władz samorządy tych zawodów bywają niewy-
godne dla władzy państwowej, zwłaszcza, gdy władza ta 
ma tendencje centralistyczne oraz ograniczające samo-
rządność i uprawnienia obywateli do samodzielnego de-
cydowania o sobie. Obecnie wiele samorządów zawodo-
wych ma obawy o swoją przyszłość i niezależność. Pod-
czas konferencji wielokrotnie podkreślano zamierzenia 

władz w celu zmian funkcjonowania samorządów zawo-
dowych. W trakcie dyskusji podkreślono ogromne zna-
czenie współdziałania wielkopolskich izb w reagowaniu 
na aktualne społeczne i polityczne wyzwania oraz dzia-
łania na rzecz polepszenia dostępności swoich usług dla 
obywateli, w miarę istniejących możliwości organizacyj-
nych i finansowych. 

Podczas wykładów prelegenci poruszali zagadnienia 
związane z samorządem zawodowym w systemie demo-
kracji obywatelskiej, członkostwem w samorządach za-
wodowych, zasadami etyki, tajemnicą i odpowiedzialno-
ścią zawodową, ale także dotyczące wykonywania zawo-
dów zaufania publicznego. Zwrócono uwagę na przypad-
ki wykonywania obowiązków lekarza, pielęgniarki czy 
położnej przez obcokrajowców. 

Państwo Polskie realizując zapisy naszej Konstytucji 
powierzyło danej grupie zawodowej wykonywanie okre-
ślonych zadań publicznych oraz nadało samorządom za-
wodowym określone kompetencje w celu dbałości o od-
powiednie standardy profesjonalizmu i etyki. Jednak 
rzeczywistość wygląda inaczej. Samorządy obserwują, 
że  nadane im kompetencje są stopniowo zawłaszcza-
ne przez Państwo. Przedstawiciele wielkopolskich sa-
morządów zawodów zaufania publicznego 10 lat temu 
zawiązali porozumienie mające na celu wymianę po-
glądów i doświadczeń oraz wypracowywanie wspólnych 
stanowisk w istotnych sprawach dla profesji wymagają-
cych szczególnej dbałości o relacje z obywatelami oraz 
organami administracji rządowej i samorządu teryto-
rialnego.

Z całą pewnością podsumowanie konferencji odbę-
dzie się podczas kolejnego spotkania Wielkopolskiego 
Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicz-
nego a także w 14 samorządach zawodowych będących 
organizatorami konferencji.

Mirosława Ogorzelec 
Sekretarz Wielkopolskiego Porozumienia

Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Goście i uczestnicy konferencji
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ODPOWIEDŹ
Położna nie może pobierać materiału do badań w me-

dycznym laboratorium diagnostycznym i mikrobiologicz-
nym, chyba, że zachodzą szczególne przesłanki wynika-
jące z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576 ze 
zm.) - dalej u.z.p.p.

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 

i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) - dalej u.z.p.p. 
w art. 5 ust. 1 u.z.p.p. stanowi, że wykonywanie zawodu 
położnej polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w 
szczególności na:
1) rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą 

w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także prowadzeniu 
w określonym zakresie badań niezbędnych w monito-
rowaniu ciąży fizjologicznej;

2) kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniej-
szego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;

3) prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitoro-
waniu płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;

4) przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku ko-
nieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach 
nagłych także porodu z położenia miednicowego;

5) podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach na-
głych, do czasu przybycia lekarza, w tym ręcznego wy-
dobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania 
macicy;

6) sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz 
monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego;

7) badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmo-
waniu w razie potrzeby wszelkich niezbędnych dzia-
łań, w tym natychmiastowej reanimacji;

8) realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, le-
czenia i rehabilitacji;

9) samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych;

10) profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;
11) rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawi-

dłowości wymagających skierowania do lekarza;
12) sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad 

kobietą;
13) prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej 

w zakresie:
a) przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania 

rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
b) przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przy-

gotowania do urodzenia dziecka, łącznie z poradnic-
twem na temat higieny i żywienia.

Pobieranie materiału do badań diagnostycznych w la-
boratorium diagnostycznym i mikrobiologicznym, co do 
zasady nie mieści się w kompetencjach położnej.

Jedynym wyjątkiem może być sytuacja, gdzie położna 
pobiera materiał do badań podczas sprawowania opieki 
nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, nad matką 
i noworodkiem, w ramach profilaktyki chorób kobiecych 
i patologii ciąży itp., tj. w ramach kompetencji przyzna-
nych położnej przepisami u.z.p.p.

PYTANIE
Czy położna może pobierać materiał do badań w medycznym laboratorium diagnostycznym 

i mikrobiologicznym?

Źródło: System Prawny LEX

Czy położna jest uprawniona do pobierania materiału
do badań w laboratorium diagnostycznym?

Autor odpowiedzi:
Choromańska Iwona

Odpowiedzi udzielono:
17 marca 2020 r.,
stan prawny dotychczas nie uległ zmianie
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WSTĘP

Diagnostyka laboratoryjna jest 
jedną z dziedzin współczesnej me-
dycyny, w  której obserwuje się dy-
namiczny rozwój w  zakresie no-
wych technologii, a tym samym no-
wych możliwości oznaczania pa-
rametrów biochemicznych [1]. La-
boratoria są obecnie wyposażo-
ne w  drogi sprzęt, który pozwa-
la na pełną automatyzację procesu 
analitycznego. Chociaż panuje po-
wszechne przekonanie o  prostocie 
wykonania oznaczeń biochemicz-
nych, należy mieć świadomość, że 
uzyskanie wyniku często wymaga 
użycia drogich odczynników, a wia-
rygodność wyniku zależy w  dużym 
stopniu od wykwalifikowanego per-
sonelu [2]. W  ostatnich latach ob-
serwuje się wzrost liczby wykony-
wanych badań laboratoryjnych i ich 
kosztów, co wynika przede wszyst-
kim z wprowadzania do algorytmów 
klinicznych nowych biomarkerów.

Badania laboratoryjne są wyko-
rzystywane w  procesie ustalania 
rozpoznania i  monitorowania le-
czenia pacjenta. Stosowane są tak-
że w  profilaktyce oraz wczesnym 
wykrywaniu subklinicznych postaci 

Badania laboratoryjne
przy łóżku pacjenta – konieczna współpraca

pielęgniarki z diagnostą laboratoryjnym
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Zakład Biochemii Klinicznej, Instytut Pediatrii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

STRESZCZENIE

Technika POCT (point of care testing) oznacza przeprowadzanie testów diagnostycznych bezpośrednio przy chorym.
Uzyskanie wyniku testu diagnostycznego w krótkim czasie pomaga w szybkim ustaleniu rozpoznania. Technika 

POCT jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną diagnostyki laboratoryjnej, a urządzenia w niej wykorzystywane 
pojawiają się coraz częściej w różnych miejscach opieki nad pacjentem: w szpitalach, poradniach, gabinetach lekar-
skich oraz w domach pacjentów. Jakość opieki nad chorym w tym aspekcie zależy m.in. od wiarygodności wyniku te-
stu diagnostycznego. Używane w POCT urządzenia muszą być stosowane i utrzymywane zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta oraz mieć zapewniony system kontroli jakości. Badania wykonywane w ramach POCT powinny być właści-
wie dokumentowane, a operatorzy tych urządzeń powinni być odpowiednio przeszkoleni oraz prezentować wysoki po-
ziom wiedzy i umiejętności.

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na ważną rolę pielęgniarki w uzyskiwaniu wiarygodnych wyników w ramach 
POCT oraz konieczną w tym zakresie współpracę pielęgniarki z diagnostą laboratoryjnym.

Słowa kluczowe: oznaczenia laboratoryjne przy łóżku, POCT, pielęgniarka, diagnosta laboratoryjny.

chorób, mogą mieć również wartość 
prognostyczną. Dla lekarza opieku-
jącego się chorym pacjentem po-
dejmowanie decyzji klinicznych na 
podstawie wyników badań labora-
toryjnych uzyskiwanych w  czasie 
rzeczywistym stanowi często ele-
ment procesu leczniczego decy-
dujący o  bezpieczeństwie pacjen-
ta. Możliwość uzyskania wyniku 
w trakcie wizyty u lekarza lub ozna-
czenie stężenia danego parametru 
w  domu i  konsultacja tego wyni-
ku z  lekarzem drogą elektroniczną 
czy telefoniczną to nie tylko ogrom-
ny komfort dla pacjenta, ale także 
poczucie lepszej opieki medycznej 
i bezpieczeństwa. Trudno się zatem 
dziwić, że wraz z postępem techno-
logii zmienia się również dostęp-
ność oznaczeń laboratoryjnych.

BADANIA
LABORATORYJNE 

W MIEJSCU OPIEKI
NAD PACJENTEM

Badanie typu point-of-care-
testing (POCT) odnosi się do dowol-
nego testu diagnostycznego wyko-
nanego poza laboratorium w  miej-

scu opieki nad pacjentem. Ogrom-
ną zaletą takich badań jest elimina-
cja fazy przedanalitycznej (transport 
próbki do laboratorium, konieczność 
wirowania krwi), co wpływa na szyb-
kość uzyskania wyniku [3]. Panel do-
stępnych badań w  systemie POCT 
obejmuje wszystkie działy diagno-
styki laboratoryjnej. Jednym z głów-
nych powodów coraz częstszego sto-
sowania POCT jest możliwość uzy-
skania wyników w  ciągu kilku mi-
nut, co ma wpływ na szybsze podję-
cie stosownych działań leczniczych, 
a  tym samym zmniejszenie liczby 
ewentualnych powikłań oraz skróce-
nie czasu hospitalizacji [1]. Badania 
POCT wykonywane są na oddzia-
łach szpitalnych, w  salach opera-
cyjnych, poradniach, gabinetach le-
karskich, karetkach czy nawet heli-
kopterach ratunkowych. Najczęściej 
w  systemie POCT oznacza się stę-
żenie glukozy, stężenie elektrolitów 
(Na+, K+, Cl–, Ca2+), parametry rów-
nowagi kwasowo-zasadowej, stęże-
nie hemoglobiny, oksymetrię, stę-
żenie markerów uszkodzenia mię-
śnia sercowego (troponiny) i  bada-
nie ogólne moczu. Coraz częściej na 
oddziałach, w przychodniach czy ga-
binetach lekarskich oznacza się stę-
żenie czynników krzepnięcia, stę-

Anna Wojnar, Krystyna Sztefko

PROBLEMY PIELĘGNIARSTWA 2018; 26 (3) – PRZEDRUK
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żenie niektórych leków, alkoholu 
czy narkotyków. Ze względu na nie-
wielką objętość krwi potrzebną do 
badania znacznie rzadziej docho-
dzi do jatrogennej niedokrwistości, 
co ma znaczenie przede wszystkim 
u  pacjentów oddziałów intensyw-
nej terapii oraz noworodków i ma-
łych dzieci [4].

ZALETY OZNACZEŃ
LABORATORYJNYCH 

PRZY ŁÓŻKU PACJENTA

Największymi zaletami badań 
w  systemie POCT są prostota ich 
wykonania, krótki czas oczekiwa-
nia na wynik i wykonywanie ozna-
czeń z  niewielkiej ilości krwi peł-
nej. Oznaczenia wykonuje się, opie-
rając się na prostych czynnościach, 
np. wizualny odczyt paska przy ana-
lizie ogólnej moczu, identyfikacja 
barwnego paska przy wykorzysta-
niu kasetek (np. test ciążowy) czy 
wykonanie oznaczenia na prostym 
urządzeniu, np. oznaczanie stęże-
nia glukozy na glukometrach. Wy-
konanie takich oznaczeń nie anga-
żuje specjalnie wykwalifikowane-
go do tego celu diagnosty laborato-
ryjnego. Na oddziałach intensywnej 
opieki wykorzystuje się urządzenia 
bardziej skomplikowane, np. apa-
raty do pomiaru parametrów rów-
nowagi kwasowo-zasadowej czy też 
urządzenia do pomiaru stężenia 
markerów uszkodzenia mięśnia ser-
ca, które powinny być obsługiwane 
przez przeszkolony personel. Bada-
nia wykonane na tych urządzeniach 
są często wykorzystywane w  sta-
nach zagrożenia życia, zatem wynik 
musi być nie tylko uzyskany szybko, 
ale przede wszystkim musi być wia-
rygodny [1, 5, 6]. Urządzenia wyko-
rzystywane do oznaczeń laborato-
ryjnych przy łóżku pacjenta są ła-
twe w obsłudze, mają coraz mniej-
sze rozmiary i są przystosowane do 
pracy w różnych warunkach. Postęp 
technologiczny w tym zakresie jest 
znaczny. To oczywiście będzie toro-
wało drogę nowym opcjom terapeu-
tycznym i nowym modelom opieki 
nad pacjentem. Wprowadzanie no-
wych testów POCT ma również po-
tencjał poprawy usług opieki zdro-
wotnej w  różnych środowiskach, 
w  szczególności tych z  ograniczo-
ną infrastrukturą laboratoryjną [2]. 
Perspektywy dla POCT wzbudza-
ją pozytywne oceny personelu me-

dycznego i  pacjentów ze względu 
na prostotę wykonania oraz szybki 
czas uzyskania wyniku. Często jed-
nak niosą również złudną możli-
wość uzyskania „niezależności” od 
laboratorium.

ZAPEWNIENIE
WIARYGODNOŚCI

WYNIKU POCT

Postęp w zakresie możliwości wy-
konywania analiz w  miejscu opie-
ki nad pacjentem powinien przebie-
gać równolegle z zapewnieniem od-
powiedniej jakości i  wiarygodności 
wyników oznaczeń. Wytyczne oraz 
zalecenia dotyczące wykonywa-
nia badań w systemie POCT zostały 
opisane przez NACB (National Aca-
demy of Clinical Biochemistry) oraz 
określone w  normie EN-PN 22870 
[1, 7, 8]. Norma ta jest przeznaczona 
dla szpitali i placówek ambulatoryj-
nych. Niestety, w rzeczywistości po-
stępowanie wg tychże norm jest do-
browolne i często badania POCT nie 
podlegają kontroli jakości, a  wyni-
ki są bezkrytycznie interpretowane.

Dla lekarza wiarygodność wyni-
ku jest niezbędna do ustalenia pra-
widłowego rozpoznania, jak rów-
nież modyfikacji procesu leczenia. 
Jak już wspomniano, prostota wy-
konania oznaczeń przy łóżku pa-
cjenta powoduje, że personel me-
dyczny niemający doświadczenia 
w zakresie diagnostyki laboratoryj-
nej nie jest świadomy konieczności 
wykonywania takich procedur, jak 
kalibracja aparatu czy prowadzenie 
kontroli jakości. Bez nich uzyskanie 
wiarygodnego wyniku nie jest moż-
liwe [2, 3, 9, 10]. Ze względu na róż-
ny sposób kształcenia grupy zawo-
dowe reprezentujące zawody me-
dyczne inaczej rozumieją niektó-
re procedury. Niezależnie, lekarze, 
pielęgniarki, położne czy ratowni-
cy medyczni nie są uczeni podstaw 
diagnostyki laboratoryjnej i  często 
trudno im się porozumieć z diagno-
stą laboratoryjnym. Dlatego osoba 
wykonująca oznaczenie POCT po-
winna mieć świadomość, że każ-
dy aparat wykorzystywany do tego 
celu musi być odpowiednio wyka-
librowany i  metoda musi podlegać 
kontroli jakości.

Większość urządzeń wykorzy-
stywanych w badaniach przyłóżko-
wych ma wbudowany system we-
wnętrznej kalibracji i  kontroli ja-

kości lub też wykorzystywane są do 
tego celu różnorodne paski kalibra-
cyjne. Elektroniczne sprawdzanie 
urządzenia, wewnętrzne odczynniki 
kontrolne są bardzo użyteczną skła-
dową kontroli jakości dla każdego 
urządzenia, coraz częściej są auto-
matyczne lub łatwe do wykonania, 
ale nie wystarczają do ewaluacji ca-
łego procesu wykonania analizy. 
Niezależnie od tego, gdzie wykony-
wane jest oznaczenie stężenia da-
nego parametru – czy to w  labora-
torium, czy w systemie POCT – po-
winna być wykonywana wewnętrz-
na i  zewnętrzna kontrola jakości. 
Wewnętrzna kontrola jakości pole-
ga na oznaczeniu danego parame-
tru na urządzeniu POCT w próbkach 
kontrolnych, które nie są znane 
operatorowi. Uzyskany wynik stę-
żenia powinien znajdować się w ści-
śle określonym zakresie dla danej 
próbki kontrolnej. Analiza wyników 
próbek kontrolnych w  określonym 
okresie pokazuje, czy urządzenie 
lub metoda „jest pod kontrolą”. Nie 
należy mylić kontroli wewnętrznej 
z np. z kontrolnym kolorem na pa-
sku lub linią kontrolną przy ozna-
czeniach wykonywanych w  kaset-
kach. Prawidłowa linia kontrolna 
w kasetce daje tylko informację, że 
na kasetkę nałożono wystarczającą 
objętość próbki, a jej przemieszcza-
nie w kasetce było prawidłowe. Ze-
wnętrzna kontrola polega na ozna-
czeniu stężenia danego parame-
tru na urządzeniu POCT w  prób-
ce kontrolnej otrzymanej z  labora-
torium zewnętrznego. Taki wynik 
jest następnie odsyłany do labora-
torium i  porównywany z  wynika-
mi uzyskanymi przez inne labora-
toria na tym samym urządzeniu lub 
grupie podobnych urządzeń [4, 10]. 
W Polsce kontrola zewnętrzna dla 
laboratoriów jest prowadzona przez 
Centralny Ośrodek Badań Jakości 
w Diagnostyce Laboratoryjnej.

Kontrola jakości jest ściśle okre-
ślonym postępowaniem obowiązu-
jącym dla każdej metody lub urzą-
dzenia niezależnie od tego, gdzie 
wykonywane jest oznaczenie stę-
żenia danego parametru bioche-
micznego czy hematologicznego. 
Oznacza to, że żaden wynik bada-
nia laboratoryjnego nie może zo-
stać odesłany do lekarza, jeżeli me-
toda analityczna nie jest pod kon-
trolą. Niestety, dla badań wykony-
wanych przy łóżku pacjenta prowa-
dzenie kontroli wg rygorystycznych 
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wytycznych obowiązujących dla la-
boratoriów jest praktycznie nie-
możliwe. Podstawową trudnością 
jest ogromne rozproszenie urzą-
dzeń znajdujących się w  różnych 
miejscach szpitala i ogromna liczba 
operatorów wykonujących oznacze-
nia, którzy najczęściej nie mają żad-
nego doświadczenia laboratoryjne-
go ani doświadczenia w  prowadze-
niu kontroli jakości. Nie rozumieją 
również potrzeby jej prowadzenia. 
Personel medyczny skoncentrowa-
ny jest na pacjencie, a nie na utrzy-
mywaniu urządzeń w należytej go-
towości do pracy.

Jednym z  istotnych problemów 
jest bezkrytyczne zestawianie wy-
ników badań wykonywanych meto-
dami POCT i badań wykonywanych 
w  laboratorium. Tymczasem mogą 
one być nieporównywalne, ponie-
waż metody do oznaczenia dane-
go parametru stosowane przy łóżku 
pacjenta mogą być inne niż w labo-
ratorium [3]. Jest to źródłem wielu 
nieporozumień. Dodatkowo w  sys-
temie POCT oznaczenia wykonuje 
się we krwi pełnej, a w laboratorium 
w surowicy lub w osoczu, a stężenia 
niektórych parametrów we krwi peł-
nej, w  surowicy i  osoczu mogą być 
różne. Duże zastrzeżenia budzi pro-
wadzenie dokumentacji oznaczeń 
wykonywanych w  miejscu opieki 
nad pacjentem. Często w  praktyce 
oznaczenia są wykonywane, ale wy-
niki nie są wpisywane do dokumen-
tacji pacjenta, a  jeżeli dany wynik 
jest wpisany, to często bez adnota-
cji, gdzie test był wykonany i w ja-
kim materiale biologicznym. Tempo 
pracy, zwłaszcza na oddziałach, na 
których znajdują się pacjenci w sta-
nie krytycznym, gdy szybko spraw-
dza się stężenia elektrolitów czy ga-
zometrii, sprawia, że rzadko prowa-
dzi się archiwizację wyników POCT.

KTO MOŻE WYKONAĆ 
OZNACZENIA POCT

Ze względu na rozproszenie urzą-
dzeń POCT osób dokonujących po-
miarów jest wiele. Osobami upraw-
nionymi do wykonywania tego typu 
oznaczeń jest personel medyczny: 
lekarze, pielęgniarki, położne, ra-
townicy medyczni. W praktyce naj-
częściej jednak oznaczeń dokonu-
ją pielęgniarki, które zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia 
z  28 lutego 2017 r., załącznik nr 6 

są uprawnione do samodzielnego 
wykonania badań diagnostycznych 
z  zastosowaniem analizatorów, 
szybkich testów diagnostycznych 
lub innych urządzeń pomiarowych. 
Pozostaje jednak pytanie, czy pielę-
gniarki są dostatecznie wyszkolone 
w tym zakresie.

ROLA PIELEGNIAREK 
W ZAPEWNIENIU

JAKOŚCI POCT

Jak wiadomo, błędy mogą poja-
wiać się na każdym etapie wyko-
nywania oznaczenia, a  zatem ba-
dania w miejscu opieki nad pacjen-
tem powinny być przeprowadzane 
wyłącznie przez przeszkolony per-
sonel mający w tym zakresie odpo-
wiednie kompetencje. Najczęściej 
badania te wykonywane są przez 
pielęgniarki, które kształcone są 
wg obowiązujących standardów na-
uczania. Ich rolą jest opieka me-
dyczna nad pacjentem w szerokim 
tego słowa znaczeniu [8]. Wszelkie 
dostępne wytyczne nie określają, 
jak należy efektywnie szkolić per-
sonel. Z doświadczeń autorek wy-
nika jednak, że szkolenie jest po-
trzebne w  zakresie podstawowych 
informacji z zakresu działania i ob-
sługi aparatury stosowanej w miej-
scu opieki, z  zakresu właściwego 
pobierania materiału biologiczne-
go, postępowania z próbką, odczyn-
nikami, wykonywania poszczegól-
nych oznaczeń, jak również prowa-
dzenia kontroli jakości i  walidacji 
wyników oraz ich archiwizacji. Klu-
czowe znaczenie dla efektywnego 
działania systemu POCT ma przede 
wszystkim regularna komunika-
cja pomiędzy laboratorium a pielę-
gniarkami wykonującymi testy.

Wiadomo, że żadne szkolenie 
nie jest skuteczne, jeśli przeprowa-
dzone jest tylko raz. Musi być re-
gularnie powtarzane, ewaluowane 
i  odbywać się przy stałym wspar-
ciu pracowników laboratorium. Na-
leży motywować pielęgniarki do 
tego, aby używały POCT w  sposób 
prawidłowy. Jest to ważny element 
procesu szkoleniowego. Przed-
stawienie odpowiednich informa-
cji o  systemie POCT przed szkole-
niem może również zwiększać mo-
tywację pielęgniarek. Do sukce-
su w  zakresie szkolenia pielęgnia-
rek znacznie przyczynia się prze-
prowadzanie takich działań eduka-

cyjnych przez osoby z odpowiednim 
doświadczeniem i stosowną wiedzą 
w  zakresie POCT, jak również do-
stosowanie programu szkolenia do 
potrzeb konkretnej grupy. Szkole-
nie musi poruszać wszystkie aspek-
ty dotyczące badania, takie jak wia-
rygodne pobieranie materiału, zna-
czenie kontroli jakości oraz wyni-
ki kontroli jakości, umieszczanie 
danych pacjenta, dokumentowa-
nie badania, archiwizowanie wy-
ników, stosowanie odpowiednie-
go urządzenia i  odpowiednich od-
czynników, opis technicznego wy-
konania badania. Najefektywniejsze 
szkolenie to takie, w którym stosuje 
się kombinację różnych metod, np. 
szkolenie interaktywne w  formie 
warsztatów prowadzone przez dia-
gnostów laboratoryjnych czy pielę-
gniarki, które potrafią motywować 
do prawidłowego wykonywania ba-
dania. Program szkolenia powinien 
być uzgadniany z pracownikami la-
boratorium szpitala [2, 9–11].

ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
DIAGNOSTÓW

LABORATORYJNYCH

Z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa pacjenta zawsze najważniej-
sza jest wiarygodność wyniku. Jak 
już wspomniano, postępowanie wg 
wytycznych oraz norm dotyczących 
POCT jest w Polsce dobrowolne. W 
systemie tym istotnym problemem 
jest bardzo duża liczba operatorów 
danego urządzenia. W wielu szpi-
talach aparaty pracujące w  syste-
mie POCT są pod nadzorem labora-
torium, które odpowiada za utrzy-
manie urządzenia w pełnej gotowo-
ści (wymiana odczynników, spraw-
dzanie kalibracji, prowadzenie kon-
troli jakości, szkolenie personelu). 
Przy takiej organizacji uzyskiwane 
wyniki są bardziej wiarygodne, cho-
ciaż nadzór laboratorium nie gwa-
rantuje tego w stu procentach. Jed-
nakże brak kompetentnego nadzoru 
nad urządzeniami i  wykonywanie 
analiz tylko na podstawie instruk-
cji producenta może być zagroże-
niem dla bezpieczeństwa pacjenta. 
Każde urządzenie musi być kontro-
lowane w  odpowiednich odstępach 
czasowych. Na przykład według za-
leceń Polskiego Towarzystwa Dia-
betologicznego z  2013  r. używa-
ne do samokontroli glukometry po-
winny być poddawane kontroli ja-
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kości dwukrotnie w ciągu roku. Uzy-
skane wyniki badań POCT powinny 
być weryfikowane przez laborato-
rium. Urządzenia stosowane w  sys-
temie POCT mogą oczywiście ulec 
awarii lub nie działać poprawnie na-
wet w prawidłowych warunkach, bo 
żaden test czy urządzenie nie jest 
całkowicie odporne na nieprzewi-
dywalne działania użytkownika. Nie 
oznacza to jednak, że nie należy po-
dejmować wyzwań i nie przedsiębrać 
działań na rzecz kontroli nad ozna-
czeniami wykonywanymi poza labo-
ratorium. Nie ma perfekcyjnego te-
stu POCT, dlatego diagności labo-
ratoryjni mogą istotnie przyczynić 
się do polepszenia procesu diagno-

stycznego i zwiększenia bezpieczeń-
stwa pacjenta poprzez nadzór nad 
POCT, tak jak praktykowane to jest 
w Stanach Zjednoczonych czy Wiel-
kiej Brytanii [1].

WYZWANIA DLA POCT
Ogromne zapotrzebowanie na ta-

nią diagnostykę laboratoryjną, na 
szybkie uzyskanie „surowej infor-
macji” powoduje, że POCT to bardzo 
dynamicznie rozwijająca się dziedzi-
na diagnostyki laboratoryjnej. Tech-
nika POCT ma na celu przyspiesze-
nie procesu diagnostycznego i po-
lepszenie opieki nad pacjentem. Nie 
jest zagrożeniem, a  raczej możli-
wością dla diagnostów laboratoryj-
nych, dzięki którym wyniki POCT 

będą bardziej wiarygodne. Dla pie-
lęgniarek jest to dodatkowa praca, 
ale dzięki niej istotnie zmniejsza się 
liczba błędów przedlaboratoryjnych 
oraz istotnie przyspiesza się pro-
ces diagnostyczny. Problem w  tym, 
aby osoby wykonujące oznaczenia 
w trybie POCT i diagności laborato-
ryjni znaleźli drogę do efektywnego 
uzyskiwania wiarygodnych wyników 
w  zależności od specyfiki miejsca, 
w którym pracują [4]. Wiedza i umie-
jętności każdej grupy medycznej są 
bezcenne i to należy wykorzystać dla 
bezpieczeństwa pacjenta.

Oświadczenie
Autorki deklarują brak konfliktu 

interesów.
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mgr pielęgniarstwa JANINA PRZASTEK
specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, asystent Działu Merytorycznego NIPiP

Jakie warunki powinna spełnić pielęgniarka, aby mogła komercyjnie
wykonać świadczenie zdrowotne u pacjenta w warunkach domowych,

w tym wykonać iniekcję w celu podania produktu leczniczego?
Opinię sporządzono na podstawie stanu prawnego obowiązującego na dzień 12 października 2022 r.

Wykonywanie zawodu pielęgniarki, jak 
wskazuje art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 lip-
ca 2011r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 551, z późn. 
zm.), dalej „ustawa o zawodach”, polega 
na udzielaniu pacjentom świadczeń zdro-
wotnych, w szczególności: rozpoznawa-
niu warunków i potrzeb zdrowotnych pa-
cjenta, rozpoznawaniu problemów pielę-
gnacyjnych pacjenta, planowaniu i spra-
wowaniu opieki pielęgnacyjnej nad pa-
cjentem, samodzielnym udzielaniu w 
określonym zakresie świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych i 
rehabilitacyjnych oraz medycznych czyn-
ności ratunkowych, realizacji zleceń lekar-
skich w procesie diagnostyki, leczenia i re-
habilitacji, orzekaniu o rodzaju i zakresie 
świadczeń opiekuńczo-pielęgnacyjnych, 
edukacji i promocji zdrowia. Jak wynika 
z tego, pielęgniarki mogą udzielać świad-
czeń zdrowotnych nie tylko w ramach zle-
ceń lekarskich, ale również samodzielnie, 
w zakresie zależnym od posiadanej wie-
dzy, umiejętności, uprawnień i kwalifi-
kacji, nabytych po ukończeniu kształce-
nia zawodowego i podyplomowego, okre-
ślonych m.in. w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r. w spra-
wie rodzaju i zakresu świadczeń zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych i 
rehabilitacyjnych udzielanych przez pie-
lęgniarkę albo położną samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego (Dz.U. z 2017r. poz. 
497) z uwzględnieniem ograniczeń przed-
stawionych w § 3 i § 7 ww. rozporządzenia.

Pielęgniarki mogą wykonywać swój 
zawód w ramach działalności leczniczej 
po wpisaniu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą. 

Działalność taka może być wykonywana 
w formie działalności gospodarczej jako:
• indywidualna praktyka pielęgniarki,
• indywidualna praktyka pielęgniarki wy-

łącznie w miejscu wezwania, indywi-
dualna specjalistyczna praktyka pielę-
gniarki,

• indywidualna specjalistyczna prakty-
ka pielęgniarki wyłącznie w miejscu 
wezwania, indywidualna praktyka pie-
lęgniarki wyłącznie w zakładzie lecz-
niczym na podstawie umowy z pod-
miotem leczniczym prowadzącym 
ten zakład lub indywidualna specjali-
styczna praktyka pielęgniarki wyłącz-
nie w zakładzie leczniczym na podsta-
wie umowy z podmiotem leczniczym 

prowadzącym ten zakład, oraz — w 
formie spół ki cywilnej, spółki jawnej 
albo spółki partnerskiej jako grupo-
wa praktyka pielęgniarek (art. 5 ust. 2 
pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 
o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 
2022r. poz. 633 z późn. zm.).
W przypadku, jeśli pielęgniarka zde-

cydowałaby się wykonywać zawód pielę-
gniarki w ramach działalności leczniczej, 
np. jako indywidualna praktyka lub jako 
indywidualna specjalistyczna praktyka, 
wówczas powinna m.in. spełnić warun-
ki, jakie zostały określone dla poszcze-
gólnych form wykonywanej działalności 
w art. 19 ustawy o zawodach.

Jeśli do pielęgniarki, która nie jest pie-
lęgniarką POZ, nie ma również zareje-
strowanej działalności w ramach indy-
widualnej lub grupowej praktyki pielę-
gniarskiej, zwróciła się osoba z prośbą 
o wykonanie iniekcji i podanie produk-
tu leczniczego w warunkach domowych 
(niezależnie, czy posiada zlecenie lekar-
skie), pielęgniarka nie powinna udzielać 
w warunkach domowych jakichkolwiek 
świadczeń zdrowotnych.

Powyższa zasada nie dotyczy sytuacji, 
gdy pielęgniarka jest obowiązana, zgod-
nie z posiadanymi kwalifikacjami zawo-
dowymi, do udzielenia pomocy w każ-
dym przypadku, gdy zwłoka w jej udzie-
leniu mogłaby spowodować stan nagłego 
zagrożenia zdrowotnego (art. 12 ustawy 
o zawodach).

Niezależnie od miejsca i formy wy-
konywania zawodu obowiązkiem 
pielęgniarki udzielającej świadczeń 
zdrowotnych jest przede wszystkim 
zadbanie o bezpieczeństwo pacjenta. 
Z myślą o jego zapewnieniu oraz kieru-
jąc się potrzebą dostarczenia przez pielę-
gniarkę odpowiedniej jakości świadczeń 
zdrowotnych, Minister Zdrowia wydał 
rozporządzenie z dnia 12 stycznia 2011r. 
w sprawie wykazu produktów leczni-
czych, które mogą być doraźnie dostar-
czane w związku z udzielanym świadcze-
niem zdrowotnym, oraz wykazu produk-
tów leczniczych wchodzących w skład 
zestawów przeciwwstrząsowych, ratują-
cych życie (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1772, z 
późn. zm.). Produkty lecznicze wchodzą-
ce w skład zestawu przeciwwstrząsowego 
mogą być podawane przez pielęgniarkę 
w przypadku wystąpienia np. alergii po-
lekowej, wstrząsu anafilaktycznego lub 

innej reakcji organizmu związanej z po-
daniem leku podczas udzielania świad-
czeń zdrowotnych.

Należy również zauważyć, iż nie 
wszystkie leki mogą być podawane pa-
cjentowi w warunkach domowych czy 
nawet w gabinecie pielęgniarki POZ. 
Są bowiem leki, które można podać tyl-
ko w miejscu, w pobliżu którego dostępna 
jest prawidłowo działająca medyczna apa-
ratura ratownicza w razie wystąpienia sta-
nu nagłego zagrożenia zdrowotnego u pa-
cjenta. Informacje dotyczące podejmowa-
nia środków ostrożności w celu zapewnie-
nia i zwiększenia bezpieczeństwa pacjen-
ta podczas stosowania produktu leczni-
czego powinny być zamieszczone w kar-
cie Charakterystyki Produktu Leczniczego 
(ChPL) lub też w ulotce, którą producent 
obowiązkowo dołącza do każdego leku. 
Przed rozpoczęciem leczenia z zastoso-
waniem jakiegokolwiek leku, generalną 
zasadą jest zapoznanie się z treścią ww. 
dokumentacji produktu leczniczego oraz 
bezwzględne stosowanie się do wytycz-
nych podanych przez tego producenta.

Ponadto, realizacja przez pielęgniar-
kę świadczeń zdrowotnych wymaga za-
chowania szczególnych środków ostroż-
ności podczas ich wykonywania. Jednym 
z tych środków jest posiadanie dostępu 
do dokumentacji medycznej pacjenta w 
celu pozyskania pełnej informacji o stanie 
jego zdrowia, koniecznej do przewidzenia 
możliwych następstw w przypadku udzie-
lania świadczeń zdrowotnych (np. przeby-
te i aktualnie występujące choroby, wyniki 
badań diagnostycznych, dotychczas przyj-
mowane leki).

Podejmowanie przez pielęgniar-
kę czynności zawodowych i udzielanie 
świadczeń zdrowotnych wiąże się z od-
powiedzialnością za zdrowie i życie pa-
cjenta. Dlatego koniecznym jest również 
znajomość i przestrzeganie przez pielę-
gniarkę przepisów prawa, standardów i 
procedur medycznych, jak również zna-
jomość aktualnych wytycznych, oficjal-
nych opinii i stanowisk konsultantów 
krajowych, konsultantów wojewódzkich 
oraz ekspertów z danej dziedziny upraw-
nionych do wydawania opinii w spra-
wach związanych z realizacją świadczeń 
zdrowotnych, w przeciwnym razie pielę-
gniarka naraża się na niebezpieczeństwo 
odpowiedzialności cywilnej, karnej, za-
wodowej.

MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POLOŻNEJ 10/2022 – (PRZEDRUK)
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Szacuje się, że w polskich szpitalach co roku docho-
dzi do 37 tys. zranień ostrym sprzętem medycznym. Ta-
kie wypadki niosą za sobą poważne konsekwencje, m.in. 
potencjalne choroby zakaźne, wysoką absencję i dłuż-
szy powrót do zdrowia chorych. Tymczasem ogólnopol-
skie badanie „Implementacja Dyrektywy Rady 2010/32/
UE w polskich szpitalach” wykazało, że mimo obowiąz-
ku zgłaszania zranień, aż 40% personelu pielęgniarskie-
go tego nie robi. Tym większe znaczenie mają działania 
prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa personelu 
w placówkach medycznych.

Pierwszy krok do certyfikacji
Pierwszym krokiem, który muszą wykonać placów-

ki medyczne, by uzyskać certyfikat, jest podpisanie de-
klaracji „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” do-
stępnej na stronie internetowej https://de-klaracja-bez-
piecznyszpital.pl/. Tym samym jednostki zobowiązują 
się do przestrzegania 11 zasad, mających zapewnić bez-
pieczne środowisko pracy dla personelu medycznego, 
m.in. zapewnienie środków eliminujących lub ograni-
czających stopień narażenia na ekspozycję na materiał 
zakaźny, posiadanie procedur postępowania w przypad-
ku narażenia na ekspozycję na materiał zakaźny oraz 
prowadzenie rejestru wszystkich zranień i za-kłuć. W 
poprzednim roku do Koalicji dołączyło ponad 40 insty-
tucji (szpitali, powiatowych stacji sanitarno-epidemio-
logicznych, centrów zdrowia, ośrodków rehabilitacyj-
nych). W tym roku jest ich już ponad 90.

Drugim krokiem procesu certyfikacji jest wypełnie-
nie formularza, opracowanego przez zespół Rady Eks-
pertów, w skład której wchodzą specjaliści z różnych 
obszarów medycyny oraz promotorzy bezpieczeństwa 
w zdrowiu. Nasze środowisko reprezentuje Zofia Ma-
łas, prezes NRPiP, Mariola Łodzińska, wiceprezes NRPiP, 
Maria Cianciara, prezes PSPE, Paweł Witt, Przewodni-
czący Rady Ekspertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa 
Szpitali, Anna Szczypta, Krajowy Konsultant w dzie-
dzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Maciej La-
toś, PTPAilO, Marzena Janowska, Naczelna Pielęgniar-
ka Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu. 
Otrzymanie certyfikatu jest wyróżnieniem dla szpita-
la, potwierdzającym przestrzeganie przez placówkę naj-
wyższych standardów bezpieczeństwa.

Certyfikat „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent” 
potwierdza przestrzeganie przez placówki medyczne 
najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dlatego cie-
szymy się, że mogliśmy nimi nagrodzić ponad 50 jed-
nostek. Liczymy na to, że instytucje, którym w tej edycji 
się nie powiodło, wrócą do nas w przyszłym roku silniej-
sze, a liczba certyfikowanych placówek będzie stale ro-

Bezpieczny szpital = bezpieczny pacjent
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snąć - mówi prof. Wojciech Zegarski, Krajowy Konsultant 
w dziedzinie chirurgii onkologicznej, członek Rady Eks-
pertów Koalicji na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali.

Inwestycja w bezpieczeństwo się opłaca
Dbanie o bezpieczeństwo personelu medycznego nie-

sie za sobą szereg korzyści, m.in. zwiększone szanse na 
spełnianie wymogów norm ISO oraz wzmocnienie pozy-
cji szpitala zarówno z perspektywy pacjentów, jak i po-
tencjalnych pracowników. Warto też wspomnieć o kwe-
stiach finansowych. Jak wykazują badania Komisji Euro-
pejskiej, każdego roku wypadki związane z pracą kosz-
tują gospodarki krajów UE ponad 3,3 % PKB (ok. 460 mld 
euro w 2019 roku), a na każde euro wydane przez pra-
codawcę na bezpieczeństwo i higienę pracy przypadają 
ponad dwa euro zwrotu w postaci oszczędności. W Pol-
sce bezpieczeństwo szpitali nadal stanowi wyzwanie, 
a przecież stosowanie standardów niesie za sobą same 
korzyści, także te finansowe. Inwestycja w bezpieczny 
sprzęt może wiązać się z dużym wydatkiem, ale w dłuż-
szej perspektywie czasu niesie za sobą wiele oszczędno-
ści – podkreśla prof. Wojciech Zegarski.

W 2021 r. została powołana Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali, której działania mają na celu zwiększanie 
bezpieczeństwa pracowników ochrony zdrowia w miejscu pracy, m.in. poprzez promowanie i zachęcanie szpitali do 
korzystania z bezpiecznego sprzętu. Koalicja postanowiła doceniać placówki, które już teraz dbają o swoich pracow-
ników poprzez program certyfikacyjny „Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent”.
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PROTOKOŁY WYDARZENIA

WYDARZENIA OD 19.10.22r. – 9.12.22r.

Z DNIA 14 LISTOPADA 2022r.
1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a) 13 wniosków dotyczących studiów 

magisterskich na kierunku pielę-
gniarstwo/położnictwo, na ogólną 
kwotę 13 000 zł (słownie: trzynaście 
tysięcy złotych), 

b) 3 wnioski dotyczące studiów licen-
cjackich na kierunku pielęgniar-
stwo/położnictwo, na ogólną kwotę 
1800 zł (słownie: jeden tysiąc osiem-
set złotych), 

c) 36 wniosków dotyczących specjali-
zacji dla pielęgniarek i położnych, na 
ogólną kwotę 36 000 zł (słownie: trzy-
dzieści sześć tysięcy złotych), 

d) 4 wnioski dotyczące konferencji, se-
minariów, zjazdów, na kwotę 1024 zł 
(słownie: jeden tysiąc dwadzieścia 
cztery złote).

2. Ogółem Komisja rozpatrzyła pozy-
tywnie 56 wniosków na łączną kwotę 
51 824 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden 
tysięcy osiemset dwadzieścia cztery 
złote).

Z DNIA 05 GRUDNIA 2022r.
1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a. 2 wnioski dotyczące studiów magi-

sterskich na kierunku pielęgniarstwo/
położnictwo, na ogólną kwotę 2000 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych), 

b. 2 wnioski dotyczące studiów licen-
cjackich na kierunku pielęgniarstwo/
położnictwo, na ogólną kwotę 1200 zł 
(słownie: dwa tysiące złotych), 

c. 60 wniosków dotyczących specjali-
zacji dla pielęgniarek i położnych,na 
ogólną kwotę 60 000 zł (słownie: 
sześćdziesiąt tysięcy złotych), 

d. 1 wniosek dotyczący kursu specjali-
stycznego na kwotę 200 zł (słownie: 
dwieście złotych),

e. 4 wnioski dotyczące konferencji, se-
minariów, zjazdów, na kwotę 1093 zł 
(słownie: jeden tysiąc dziewięćdzie-
siąt trzy złote).

2. Ogółem Komisja rozpatrzyła pozytyw-
nie 69 wniosków na łączną kwotę 64 
493 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery 
tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy 
złote).

19.10.22r. - Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu uczestniczyła w Konferen-
cji Naukowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z okazji 50-lecia placówki 
pt.„Medycyna wczoraj, dziś i jutro” i zaprezentowała historię Samorzadu Pie-
lęgniarek i Położnych.
24.10.22r. - Posiedzenie Prezydium ORPiP, na którym podjęto 229 Uchwał 
/dostępne na stronie internetowej OIPiP/.
25.10.22r. – W siedzibie OIPiP w Poznaniu odbyło się zebranie Zarządu Ko-
legium Pielęgniarek Rodzinnych w Polsce, a następnie Spotkanie Zespołu ds. 
Pielęgniarek Środowiskowych Rodzinnych.

7.11.22r. - T. Kruczkowska uczestniczyła zdalnie w Radzie Programowej kierunku 
pielęgniarstwo UMP w Poznaniu.

8.11.22r. -T . Kruczkowska – brała udział w Uroczystej Gali podsumowującej Rok 
Jubileuszowy 50-lecia istnienia Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, która 
miała miejsce w Polskim Teatrze Tańca w Poznaniu.

14.11.22r. - Posiedzenie Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Do-
skonalenia Zawodowego, na którym przyznano refundację na ogólną 
kwotę 51 824 zł dla pielęgniarek i położnych.
15.11.22r. - Posiedzenie Komisji Socjalnej. Zapomogi przyznano na ogólną 
kwotę 13 900 zł dla  pielęgniarek i położnych.
15.11.22r. - Posiedzenie Prezydium ORPiP, na którym podjęto 45 Uchwał /do-
stępne na stronie internetowej OIPiP/.

15.11 22r. - w siedzibie OIPiP odbył się egzamin kończący kurs specjalistyczny 
„Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie”.

16.11.22r. – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Zawody Zaufania Publiczne-
go jako istotny element struktury państwa” zorganizowana przez Wielkopol-
skie Porozumienie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego /informacje 
wew. biuletunu/.

21.11.22r. - T. Kruczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady WOW NFZ.
– Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących Okrę-

gowych Izb.
28-29.11.22r. – T. Kruczkowska uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferen-
cji Projektu Szkoleniowego dla pielęgniarek i położnych, która odbyła się 
w Warszawie.

29.11.22r. - Spotkanie Zespołu Położnych.
30.11.22r. – Wiceprzewodniczący ORPiP w Poznaniu uczestniczył w posiedzeniu 

Rady Społecznej Szpitala Klinicznego Nr 5 w Poznaniu.
– W siedzibie OIPiP w Poznaniu odbył się egzamin na zakończenie szkolenia 

projektowego „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG”.
1.12.22r. – W siedzibie OIPiP w Poznaniu odbyło się uroczyste zakończe-
nie  IIo kursu języka polskiego dla pielęgniarek i położnych z Ukrainy, zor-

ganizowanego przez ORPiP w Poznaniu przy współudziale Ministerstwa Pracy 
i Polityki Rodziny.

5.12.22r. - Posiedzenie Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Do-
skonalenia Zawodowego , na którym  przyznano refundację na ogólną 

kwotę 64 493 zł dla pielęgniarek i położnych.
6.12.22r. - Posiedzenie Komisji Socjalnej w zmniejszonym składzie. Zapo-
mogi przyznano na ogólną kwotę 26 500 zł dla  pielęgniarek i położnych.

6.12.22r. - T. Kruczkowska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej GPSK.
– Przewodnicząca uczestniczyła zdalnie w posiedzeniu Uczelnianego Zespo-

łu Doskonalenia i Zapewnienia Jakości Kształcenia UMP.
9.12.22r. -Świąteczne Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Poznaniu.
Opracowała J. Plens - Gałąska



Dnia 15.11.2022 r. zakończył się pierwszy kurs 
specjalistyczny „Komunikowanie interpersonalne 
w pielęgniarstwie” dla pielęgniarek i położnych re-
alizowany w ramach projektu numer POWR.07.01.00-
00-0004/22 pn. Wsparcie kształcenia podyplomowe-
go pielęgniarek i położnych w ramach Działania 7.1 
Oś priorytetowa VII Wsparcie REACT-EU dla obsza-
ru zdrowia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kurs z wynikiem pozytywnym ukończyły 23 oso-
by. Zajęcia w ramach warsztatów były bardzo atrak-
cyjne i wymagały zaangażowania uczestników i tre-
nerów. Kurs pod względem merytorycznym został 
przez uczestników pozytywnie oceniony.  

PROJEKT 2022 - Bezpłatne kursy specjalistyczne
finansowane ze środków UE

Uczestnicy kursu podczas warsztatów

Wykładowcy, Kierownik kursu i uczestnicy


