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Przewodnicząca ORPiP
VI i VII kadencji

Teresa Kruczkowska

-DZIĘKUJĘ-

27 marca b.r. Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych zakończy VII kadencję samorządu 
pielęgniarek i położnych i otworzy nowy rozdział życia samorządowego czyli VIII kadencję. 

Dokładnie trzy lata temu pisałam na łamach naszego Biuletynu artykuł podsumowujący 
miniony czas, ale sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała, że nie był on ostatnim. 
Mam nadzieję, że tym razem będzie inaczej. 

Patrząc z perspektywy upływającego czasu (a było artykułów sześćdziesiąt), każdy z nich 
praktycznie był inny, ale wielce podobne do siebie, gdyż zawsze nawiązywały do sytuacji za-
wodowej pielęgniarek i położnych. Jedne mniej, drugie więcej nasycone pesymizmem lub 
optymizmem, nadzieją na lepsze jutro lub skłaniające do głębszych przemyśleń. Myślę, że 
tak długo jak będzie istniał samorząd pielęgniarek i położnych, warto rozmawiać nie tylko 
słowem mówionym, ale także pisanym o problemach, o tym co boli, w jaki sposób możemy 
wspierać się i pomagać sobie wzajemnie. Czas pandemii pokrzyżował wiele planów milio-
nom ludzi, w tym i nam, wydłużając kadencję o trzy lata niezależnie od naszej woli, ale także 
unaocznił czego nam bardzo potrzeba i jakimi wartościami powinniśmy kierować się w życiu. 

Bądźmy więc dla siebie uprzejmi i życzliwi. Uprzejmość zmienia ludzi, a tym samym zmie-
nia świat. Próbujmy wnosić radość w życie innych, wypływającą nie z egoistycznych pobu-
dek, a z wewnętrznej potrzeby czynienia dobra. Warto wierzyć, że jest na świecie jeszcze mi-
łość i światło, a właściwie słońce. Jeśli na zewnątrz będzie go brakowało, warto zachować 
je w sercu, bowiem ogrzeje nas od środka swoimi promieniami i rozświetli duszę. Słońce 
wschodzi z każdym, i w każdym dobrym człowieku. 

Życzę więc Wam, Koleżanki i Koledzy, samych dobrych ludzi wokół, w każdym miejscu 
i czasie, a wtedy zawsze będzie świeciło słońce, symbol pogody i radości.

Na zakończenie pragnę podziękować Wszystkim za wiele lat współpracy na polu samorzą-
dowym, za zaufanie, jakim zostałam przez Was obdarzona, za okazywaną sympatię pomna-
żającą wspólne sukcesy, a także za wsparcie w trudnych momentach.

DZIĘKUJĘ
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Warszawa, dnia 16 grudnia 2022r.

Mateusz Morawiecki 
Prezes Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych zwra-
cam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań legislacyjnych w 
celu zmiany ustawy z dnia 27 października 2022r. o środkach 
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości 
cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbior-
ców w 2023 roku (Dz. U. 2022, poz. 2243) poprzez rozsze-
rzenie katalogu odbiorców uprawnionych, o których mowa 
w art. 2 pkt 2 ustawy, oraz zaliczenie do kręgu odbiorców 
uprawnionych również jednostek organizacyjnych samo-
rządów zawodowych.

Występując z niniejszą prośbą wskazujemy, że samorzą-
dy zawodowe reprezentujące osoby wykonujące zawody me-
dyczne, w tym samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych 
realizują zadania publiczne sprawując pieczę nad należytym 
wykonywaniem zawodów zaufania publicznego w granicach 
interesu publicznego i dla jego ochrony. W przypadku samo-
rządu zawodowego pielęgniarek i położnych należy zwró-
cić również uwagę na szczególną rolę samorządu w zakresie 
kształtowania polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji 
ochrony zdrowia. Na szczególną uwagę zasługują działania 
samorządu podejmowane w celu zwalczania epidemii wirusa 
SARS-CoV-2 oraz w ramach pomocy ofiarom agresji zbrojnej 
Rosji na Ukrainę oraz wsparcia polskich pielęgniarek i położ-
nych zaangażowanych w pomoc ofiarom wojny w Ukrainie. 
Również pozostałe samorządy zawodowe reprezentujące 
osoby wykonujące zawody medyczne realizują zadania pu-
bliczne w powyższym zakresie.

Realizacja zadań publicznych nałożonych przez prawodaw-
cę na samorządy zawodowe zawodów medycznych wywiera 
istotny wpływ nie tylko na system ochrony zdrowia w Polsce, 
ale w konsekwencji na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, 
realizacja takich zadań jak: sprawowanie pieczy nad należy-
tym wykonywaniem zawodów, ustalanie standardów zawodo-
wych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących 
na poszczególnych stanowiskach pracy, edukacja zdrowotna 
i promocja zdrowia.

Ze wszech miar zasadne jest zatem wsparcie przez ustawo-
dawcę jednostek organizacyjnych samorządów zawodów me-
dycznych w realizacji ich zadań m.in. poprzez wdrożenie in-
strumentów ustawowych umożliwiających zminimalizowa-
nie skutków podwyżek cen energii elektrycznej wynikających 
z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy o środkach 
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości 
cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców 
w 2023 roku, zasadniczym celem ustawodawcy było wprowa-
dzenie „szczególnego rozwiązania osłonowego umożliwiającego 
podejmowanie działań minimalizujących negatywne skutki spo-
łeczno-gospodarcze związane ze znaczącym wzrostem cen energii 
elektrycznej w 2023r.” oraz zwiększenie bezpieczeństwa ener-
getycznego określonych kategorii podmiotów, w tym podmio-
tów realizujących zadania publiczne.

W ocenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych ze 
wszech miar wskazane i uzasadnione jest udzielenie wsparcia 

Potrzeba wsparcia jednostek organizacyjnych samorządów zawodów medycznych w realizacji ich zadań 
poprzez zminimalizowanie skutków podwyżek cen energii elektrycznej wynikających z aktualnej sytuacji 
społeczno-gospodarczej.

w tym zakresie również jednostkom organizacyjnym samorzą-
dów zawodowych reprezentujących osoby wykonujące zawo-
dy medyczne (pielęgniarki, położnej, lekarza, lekarza dentysty, 
fizjoterapeuty, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty) z uwa-
gi na szczególną rolę tych samorządów w kształtowaniu poli-
tyki zdrowotnej państwa i organizacji systemu ochrony zdro-
wia w Polsce, a w konsekwencji - zapewnienia bezpieczeństwa 
udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom. Postulat po-
wyższy wydaje się tym bardziej uzasadniony biorąc pod uwagę 
szeroki zakres podmiotowy wsparcia wynikającego z przywo-
łanej wyżej ustawy, obejmującego również podmioty o znaczą-
co mniejszej roli w realizacji zadań publicznych.

Podkreślenia wymaga, że nieuwzględnienie samorządów 
zawodowych reprezentujących osoby wykonujące zawody me-
dyczne w kręgu podmiotów uprawnionych w rozumieniu usta-
wy stwarza realne ryzyko konieczności ograniczenia realiza-
cji zadań jednostek samorządu ze względu na drastyczny koszt 
prowadzenia działalności. Powyższe z kolei może wywrzeć 
niekorzystny wpływ na funkcjonowanie systemu ochrony 
zdrowia w Polsce, a w konsekwencji na bezpieczeństwo zdro-
wotne pacjentów.

Biorąc powyższe pod uwagę zwracam się z prośbą o rozwa-
żenie zmiany ustawy z dnia 27 października 2022r. o środkach 
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 
energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 
2023 roku (Dz. U. 2022, poz. 2243 poprzez:
1) dodanie w art. 2 pkt 2 lit. e tiret dwudziestego dziewiątego w 

brzmieniu:
– „ jednostką organizacyjną samorządu zawodowego repre-

zentującego osoby wykonujące zawody medyczne: lekarza 
i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, farmaceuty, dia-
gnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty.”;

2) zmianę ust. 2 w art. 5 ustawy poprzez nadanie mu nowego 
brzmienia:
2. „Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się na pi-

śmie w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do 
dnia 31 stycznia 2023r.”

Wyrażam przekonanie, że wskazane powyżej okoliczności 
pozwolą na możliwie szybkie przeprowadzenie stosownych 
zmian legislacyjnych, tak, by jednostki organizacyjne ww. sa-
morządów zawodowych uzyskały realne wsparcie, a realizacja 
ich zadań ustawowych o charakterze użyteczności publicznej 
pozostała niezagrożona.

Do wiadomości:
1. Anna Moskwa - Minister Klimatu i Środowiska
2. Przewodniczące Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

Z wyrazami szacunku
Prezes NRPiP

Zofia Małas



Informacja dla pielęgniarek i położnych POZ,
w sprawie funkcjonowania Zespołów POZ po 31.12. 2024r. 
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Szanowna Pani Konsultant,
w odpowiedzi na pismo z dnia 20 września 2022r., 

w sprawie wskazania kierunków działań Ministerstwa 
Zdrowia w zakresie planowanych zmian funkcjonowa-
nia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), uprzejmie 
proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień odnoszących 
się do postawionych pytań.

1) Jak będą realizowanie świadczenia pielęgniar-
skie w istniejących podmiotach leczniczych?
W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustawa z 

dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdro-
wotnej (Dz.U. z 2021 poz. 1050, z późn. zm.), zwana da-
lej „ustawą o POZ”, wprowadziła nowy model organi-
zacyjny POZ, którego realizacja jest wdrażana etapowo 
w okresie do końca 2024r. Podstawą przyjętych rozwią-
zań jest objęcie pacjenta opieką Zespołu POZ, w skład 
którego wejdą lekarz, pielęgniarka oraz położna POZ. 
Zgodnie z art. 34 ust. 2 przywołanej ustawy, oświad-
czenia woli pacjentów (o wyborze świadczeniodawców) 
złożone do świadczeniodawców nietworzących Zespołu 
POZ tracą ważność z dniem 31 grudnia 2024r. Od dnia 
1 stycznia 2025r. realizacja świadczeń podstawowych 
będzie odbywała się bowiem przez ww. Zespół.

Jednocześnie podkreślić należy, iż obecnie obowią-
zujące przepisy prawa nie zagrażają funkcjonowaniu 
podmiotów pielęgniarskich. Pielęgniarki POZ, zgod-
nie z art. 11 ust. 2 ustawy o POZ, są członkami Zespo-

łu POZ. Prawo wyboru świadczeniodawcy, określa nato-
miast art. 9 ust. 3 przywołanej ustawy, zgodnie z którym 
świadczeniobiorca może wybrać:
1) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ 

u tego samego świadczeniodawcy albo
2) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ 

u różnych świadczeniodawców, albo
3) lekarza POZ, pielęgniarkę POZ lub położną POZ będą-

cych świadczeniodawcami - tworzących Zespół POZ.

Jednocześnie wskazać należy, że swoją ważność zacho-
wają, również po dniu 31 grudnia 2024r., deklaracje wybo-
ru do lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, nietworzących 
Zespołu POZ. Warunkiem zachowania ważności oświad-
czeń woli po wskazanym terminie będzie natomiast na-
wiązanie współpracy wybranych przez świadczeniobiorcę 
lekarza, pielęgniarkę oraz położną POZ.

2) Jak będzie rozwiązany zakres współpracy prak-
tyk pielęgniarskich z lekarzem rodzinnym oraz 
innymi specjalistami?
Zauważyć należy, iż sam mechanizm tworzenia Ze-

społu POZ opierać będzie się na nawiązywaniu współ-
pracy pomiędzy świadczeniodawcami POZ, do których 
zadeklarowany będzie dany świadczeniobiorca.

Pracę Zespołu POZ koordynuje lekarz POZ, który planu-
je i realizuje opiekę lekarską nad świadczeniobiorcą w za-
kresie działań mających na celu zachowanie zdrowia, 

Warszawa, 14 listopada 2022r.

Beata Majchrzak
Konsultant województwa lubuskiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego

MINISTERSTWO ZDRPOWIA – Departament Lecznictwa
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profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie chorób 
oraz rehabilitację świadczeniobiorcy. Pielęgniarka POZ 
planuje i realizuje opiekę pielęgniarską nad świadcze-
niobiorcą i jego rodziną, w zakresie promocji zdrowia i pro-
filaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Położna POZ realizu-
je pielęgnacyjną opiekę położniczo-neonatologiczno-gine-
kologiczną w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki cho-
rób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o POZ, współpraca w ra-
mach POZ polega na stałej wymianie informacji o świad-
czeniobiorcy oraz podejmowaniu wspólnych działań przez 
członków Zespołu POZ, w zakresie niezbędnym do zacho-
wania zdrowia, profilaktyki, rozpoznawania i leczenia cho-
rób, pielęgnowania oraz rehabilitacji świadczeniobiorcy. 
Działania te wymagają oddolnego nawiązania kanałów ko-
munikacji pomiędzy świadczeniodawcami POZ i ustale-
nia zasad współpracy uwzględniających specyfikę i zasa-
dy organizacji pracy konkretnych podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą. Zaznaczyć należy, że powyższe 
rozwiązania nie naruszają samodzielności zawodowej pie-
lęgniarek. Zespół POZ, niezależnie od formy organizacyj-
no-prawnej, będzie pracował w oparciu o zasadę niezależ-
ności zawodowej swoich członków. Jednocześnie zostanie 
utrzymana możliwość prowadzenia działalności w ramach 
POZ różnych podmiotów leczniczych oraz praktyk zawo-
dowych (indywidualne i grupowe; lekarskie, pielęgniarskie 
lub położnych).

Współpraca, zarówno w ramach POZ, jak i z pozostały-
mi częściami systemu ochrony zdrowia, może odbywać się 
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środ-
ków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych 
usług telekomunikacyjnych.

3) Kto będzie płatnikiem świadczeń pielęgniarskich?
Umowy o udzielanie świadczeń z publicznym płatni-

kiem (Narodowy Fundusz Zdrowia) będą zawierane na 
dotychczasowych zasadach, określonych zarządzeniem 
nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia 
z dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie warunków zawarcia i re-
alizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w 
rodzaju podstawowa opieka zdrowotna (z późn. zm.). Ozna-
cza to, że umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych 
w rodzaju POZ będzie zawierana odrębnie z każdym świad-
czeniodawcą.

4) Jak będzie wyglądała opieka nad przewlekle chorym 
w domu?
Zgodnie z częścią I ust. 3 załącznika nr 2 do rozporzą-

dzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r. w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 poz. 540, z późn. zm.), 
świadczenia pielęgniarki POZ realizowane w domu świad-
czeniobiorcy, w tym również w domu pomocy społecznej, 
odbywają się zgodnie z ustalonym dla świadczeniobiorcy 
indywidualnym planem opieki. Zakres zadań pielęgniarki 
POZ określa natomiast załącznik nr 2 do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie za-
kresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielę-
gniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podsta-
wowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 poz. 2335).

Od 1 października 2022r. wprowadzone zostały także 
świadczenia opieki koordynowanej. W ramach budżetu 
powierzonego zapewnia się dostęp do:
– badań diagnostycznych z obszaru kardiologii, diabeto-

logii, chorób płuc, alergologii oraz endokrynologii - co 
pozwoli na skuteczniejsze wykrywanie najczęstszych 
schorzeń przewlekłych,

– konsultacji specjalistycznych: kardiologa, diabetologa, 
chorób płuc, alergologa, endokrynologa - ułatwi to pro-
wadzenie opieki kompleksowej nad pacjentem, bez ko-
nieczności kierowania go do lekarza specjalisty udziela-
jącego świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki spe-
cjalistycznej,

– wizyt kompleksowych z Indywidualnym Planem Opieki 
Medycznej - tym samym poprawi się opiekę nad pacjen-
tami chorymi przewlekle oraz przyczyni się do wdroże-
nia standardów opieki w chorobach przewlekłych obję-
tych koordynacją,

– porad edukacyjnych prowadzonych przez pielęgniar-
ki - które przyczynią się do poprawy jakości opieki nad 
pacjentami chorymi przewlekle, jak również poprawi to 
kompleksowość opieki, angażując w opiekę pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
Załączając powyższe wyjaśnienia, wskazać należy, że 

poziom POZ podlega obecnie etapowemu procesowi sze-
rokich reform. Kolejne wprowadzane zmiany starają się 
natomiast odpowiadać wymaganiom zarówno świadcze-
niodawców, jak i świadczeniobiorców.

Z poważaniem
Michał Dzięgielewski 

Dyrektor
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Pismo skierowane do Wojewody Wielkopolskiego
w sprawie pielęgniarek zatrudnionych w PRM

Warszawa, dnia 4 stycznia 2023r.

Pan
Michał Zieliński
Wojewoda Wielkopolski

Szanowny Panie Wojewodo,

W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
zwracam się z uprzejmą prośbą o podjęcie określonych 
działań celem zaszeregowania pielęgniarek systemu posia-
dających specjalizację zgodnie z kwalifikacjami wymaga-
nymi w art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Pań-
stwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2022r., 
poz. 1720 ze zm.), do właściwej grupy zawodowej wskaza-
nej w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017r. o spo-
sobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych (Dz. U. z 2021r., poz. 1801 ze zm.).

W związku z wpływającymi sygnalizowanymi problema-
mi do biura Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zgła-
szają się członkowie samorządu, wg których kierownicy 
podmiotów leczniczych realizujących świadczenia zdro-
wotne w zespołach ratownictwa medycznego niekorzyst-
nie interpretują przepisy ww. ustawy kwalifikując pielę-
gniarki systemu do grupy 6 określonej w załączniku do ww. 
ustawy, niezależnie od posiadanych kwalifikacji, czyli jako 
pielęgniarkę ze średnim wykształceniem, która nie posiada 
tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Powyższe działania argumentują przepisami, w któ-
rych ratownik medyczny, który nie posiada tytułu spe-
cjalisty lub tytułu magistra może być zakwalifikowany 
wyłącznie do grupy 6 z współczynnikiem pracy - 0,94.

Ponadto, kierownicy podmiotów leczniczych zmienia-
ją tytuły stanowisk pracy: starsza pielęgniarka - specjalista 
na tytuły: starsza pielęgniarka systemu, co jest niezgodne 
z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie kwalifikacji wymaga-
nych od pracowników na poszczególnych rodzajach stano-
wisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami (Dz. U. z 2011r. Nr 151, poz. 896 ze zm.).

Zgodnie z art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 8 września 2006r. 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 
2022r., poz. 1720 ze zm.) pielęgniarka systemu to pielę-
gniarka i posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizują-
ca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, aneste-
zjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pe-
diatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs 
kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowe-
go, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardio-
logii, pediatrii oraz posiadająca co najmniej 3-letni staż 
pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomo-
cy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym.

Pielęgniarka ze specjalizacją w wymaganych ustawo-
wo dziedzinach pielęgniarstwa, o których mowa powy-

żej, a która została zatrudniona w jednostkach PRM zo-
staje pielęgniarką systemu i zgodnie z przepisami usta-
wy przy określaniu współczynnika wynagrodzenia po-
winna zostać zakwalifikowana do grupy 5, czyli zgod-
nie z kwalifikacjami na wymaganym zajmowanym sta-
nowisku - ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub do grupy 2, jeżeli posiada tytuł magistra pielęgniar-
stwa i tytuł specjalisty.

W opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych nie-
dopuszczalne i niezasadne jest interpretowanie przez 
kierowników podmiotów leczniczych przepisów przed-
miotowych ustaw i stosowanie praktyk uznających naj-
niższe kwalifikacje jako wymagane na danym stanowi-
sku, czyli określonych w grupie lp. 6 z współczynnikiem 
pracy 0,94 - w grupie osób, które nie posiadają ustawo-
wego tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, po-
mimo iż przed dniem wejścia w życie aktualnej ustawy 
uznawali posiadane kwalifikacje jako wymagane.

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą 
prośbą o interwencję w przedmiotowej sprawie i wska-
zanie podległym jednostkom właściwej interpreta-
cji przepisów ustawy o sposobie ustalania najniższe-
go wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowni-
ków zatrudnionych w podmiotach leczniczych, tj. obję-
cia pielęgniarek systemu, które posiadają tytuł specja-
listy w określonej ustawowo dziedzinie pielęgniarstwa, 
współczynnikiem pracy 1,02 lub 1,29 zgodnie z noweli-
zacją ww. ustawy.

Z wyrazami szacunku
Wiceprezes NRPiP
Mariola Łodzińska

Do wiadomości:
- Pan Adam Niedzielski - Minister Zdrowia.

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
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Odpowiedź Marszałka Województwa Wielkopolskiego
do stanowiska nr 10 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
MAREK WOŹNIAK
Pani
Teresa Kruczkowska 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu

UCHWAŁA NR 1562/VII
OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W POZNANIU Z DNIA 26 STYCZNIA 2023r. 

w sprawie: zaprzestania refundacji kosztów szkoleń innych organizatorów w zakresie
szkoleń, które pokrywają się z organizowanymi bezpłatnie przez OIPiP w Poznaniu 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 16, art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 31 pkt 4 Ustawy z dnia 01.07.2011r. o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych (t.j. Dz. U. 2018 poz. 628) oraz Uchwały Nr 2/VII ORPiP w Poznaniu z dnia 17.11.2015r. w sprawie powoła-
nia Komisji Problemowych i Uchwały Nr 3/VII ORPiP w Poznaniu z dnia 17.11.2015r. w sprawie zadań i kompetencji komisji 
problemowych działających przy ORPiP w Poznaniu, uchwala się co następuje: 

§1
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu postanawia zaprzestać refundacji kosztów szkoleń prowadzonych 

u innych organizatorów w zakresie szkoleń, które pokrywają się z organizowanymi bezpłatnie przez Okręgową Izbę Pielę-
gniarek i Położnych w Poznaniu w ramach Projektu „Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych” Nr 
POWR.07.01.00-00-0004/ 22 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§2 
Wykonanie uchwały powierza się Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, w tym poin-

formowanie członków OIPiP w Poznaniu o podjętej uchwale na stronie internetowej oraz w Biuletynie OIPiP w Poznaniu. 
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.03.2023 r. i obowiązuje do dnia 31.12.2023 r. 

Szanowna Pani Przewodnicząca,
Odnosząc się do treści przesłanego przez Panią Stanowiska 

Nr 10/VI1/2022 Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Poznaniu z dnia 24 października 2022r. w sprawie 
deprecjonowania wykształcenia podyplomowego pielęgnia-
rek i położnych oraz zaniżania wynagrodzenia minimalnego 
w niektórych podmiotach leczniczych działających na terenie 
Wielkopolski, na wstępie chciałabym podziękować za Państwa 
zaangażowanie w działania wspierające pielęgniarki i położne. 
Z uznaniem odnoszę się do wszelkich inicjatyw mających na 
celu zapewnienie wysokiej jakości, bezpieczeństwa i dostęp-
ności opieki medycznej dla mieszkańców województwa wiel-
kopolskiego.

Bezsprzecznie zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem 
niezwykle istotnym z punktu widzenia procesu leczenia i opie-
ki nad pacjentem, choć niestety bardzo często niedocenianym. 
Dane statystyczne (GUS) z ostatnich lat wskazują, że liczba pie-
lęgniarek i położnych pracujących w placówkach ochrony zdro-
wia na terenie kraju spada, rośnie natomiast średnia ich wieku 
(powyżej 50 lat). To zdecydowanie niepokojący trend.

Jedną z form zachęty dla osób młodych do wyboru zawo-
du pielęgniarki czy położnej, a absolwentów tych kierunków 
do pracy w zawodzie, jest wysokość wynagrodzenia za pracę. 
Jednakże wysokość wynagrodzenia nie może stać w sprzecz-
ności z przepisami prawa, które ją określają (Ustawa z dnia 
8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnio-
nych w podmiotach leczniczych).

Konkludując, pragnę podkreślić, że dla Samorządu Wo-
jewództwa Wielkopolskiego niezmiernie ważna jest jakość 
opieki zdrowotnej świadczonej dla mieszkańców, jednak-
że wymaga ona wprowadzenia w pewnym zakresie rozwią-
zań systemowych, co może przełożyć się w przyszłości na 
zwiększenie zainteresowania kształceniem w zawodzie pie-
lęgniarki i położnej w Polsce.

Z poważaniem
z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Paulina Stochniałek
CZŁONEK ZARZĄDU

Sekretarz
mgr Jolanta Plens-Gałąska

Przewodnicząca ORPiP
mgr Teresa Kruczkowska 

Skarbnik ORPiP 
mgr Wiesław Morek

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu realizuje bezpłatne szkolenia z zakresu kursów specjali-
stycznych i kwalifikacyjnych w ramach Projektu finansowanego ze środków UE.

 

Mimo ogłoszeń, komunikatów w różnych mediach wiele pielęgniarek/położnych uczestniczy  w tożsamych kursach 
u innych organizatorów ponosząc koszty z tego tytułu, a następnie składa wnioski o refundację w Okręgowej Izbie.

Okręgowa Izba ponosi podwójne koszty, ponieważ z tytułu uczestnictwa mniejszej liczby osób szkolących się 
dotacja jest umniejszona, a ponadto wydatkowane są środki na refundacje tym osobom, które potencjalnie mo-
głyby uczestniczyć w bezpłatnych kursach organizowanych przez Okręgową Izbę.

Stąd Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu podjęła w miesiącu styczniu uchwałę w brzmieniu 
prezentowanym w załączeniu.

Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu

Poznań, 16 grudnia 2022r.
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27 października 2022r. zostało podpisane rozporzą-
dzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu 
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 
poz. 2319). Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 
2023r.

W zakresie refundacji wyrobów medycznych na zlece-
nie wprowadzono następujące zmiany:

1. Rozbudowano zasady refundacji wyrobów płasko-
dzianych, zarówno na miarę (69 - 69D, 70-70G) jak i 
produkowanych seryjnie (Ip. 139 - 139A, 140-140B). 
W kategorii wyrobów płaskodzianych produkowa-
nych seryjnie wprowadzono zamiennie nieelastycz-
ną odzież uciskową typu wrap. Zwiększono liczbę 
wyrobów przysługujących do 2 szt. i częstotliwość 
wymiany - co 6 miesięcy;

2. Umożliwiono częstszą refundację rurek tracheosto-
mijnych z zapasowym wkładem - do 3 szt. na 6 mie-
sięcy, a także wprowadzono refundację rurek siliko-
nowych - 1 szt. na 6 miesięcy (Ip. 89);

3. Podniesiono limit na soczewki okularowe przy wadzie 
wzroku wymagającej korekcji sferą od ± 6,25 dptr i cy-
lindrem od 0,00 dptr; sferą do ± 6,00 dptr i cylindrem 
od ± 2,25 dptr, w tym soczewką z mocą pryzmatyczną 
do 100 zł i zmniejszono udział pacjentów dorosłych w 
limicie do 10% (lp. 73 i lp. 74);

4. Podniesiono limit na soczewki kontaktowe twarde do 
600 zł, zmniejszając udział pacjentów w limicie do 10%. 
Dodatkowo umożliwiono w ramach kategorii zlecanie 
soczewek miniskleralnych albo hybrydowych (lp. 75);

5. Podniesiono limit na lupy do 200 zł (lp. 79);
6. Podniesiono limity na monookular, okulary lupowe, 

okulary lornetkowe do bliży i dali (lp. 80-83);
7. Znacznie zwiększono limity na aparaty słuchowe na 

przewodnictwo powietrzne, w populacji do 26 roku 
życia z 2000 zł/ 1 szt. do 3000 zł/1 szt. W przypadku 
świadczeniobiorców pow. 26 roku życia limit został 
zwiększony z 1000 zł do 1500 zł (lp. 84). W przypad-
ku aparatów na przewodnictwo kostne zwiększono 
limit do 3000 zł (lp. 85);

8. Zmniejszono udział świadczeniobiorców w limicie 
systemów wspomagających słyszenie z 50% do 30% 
(lp. 86);

9. Umożliwiono częstszą refundację rurek tracheosto-
mijnych z zapasowym wkładem - do 3 szt. na 6 mie-
sięcy, a także rurek tracheostomijnych silikonowych 
-1 szt. na 6 miesięcy (lp. 89);

10. Poszerzono refundację zestawów infuzyjnych do oso-
bistej pompy insulinowej o moduły do pomp bezdre-
nowych (lp. 91). Wskazanie zostało uzupełnione o cu-
krzycę typu 3;

11. Zmniejszono współpłacenie do cewników hydrofilo-
wych dla osób dorosłych do 20% udziału w limicie 
(lp. 96);

12. W ramach lp. 97 uwzględniono refundację worków do 
zbiórki moczu dla pacjentów z nefrostomią do 12 szt./
miesiąc, w limicie do 6,5zł/1 szt., a także zamiennie, 
worków urostomijnych w limicie do 16 zł/ 1 szt.;

13. Lp. 98 została przeznaczona na refundację pasków do 
worków do zbiórki moczu (zestaw 2 szt.) lub pasów 
mocująco ochronnych (1 szt.) raz na 6 miesięcy;

14. Zostały podniesione limity na worki i płytki stomijne 
(lp. 99) dla wszystkich pacjentów ze stomią przy braku 
dopłat ze strony pacjentów - do 450 zł dla kolostomii/
ileostomii/innych stomii i przetok, do 530 zł dla urosto-
mii. Dodatkowo została wydzielona refundacja akce-
soriów wspomagających i uszczelniających, z osobny-
mi limitem 120 zł i współpłaceniem ze strony pacjen-
tów na poziomie 20% (lp. 141). Zmieniono sposób or-
dynacji wyrobów z wpisywania liczby sztuk na zlece-
nia ryczałtu (w sytuacji zlecenia całości ryczałtu należy 
wpisać liczbę 1). W przypadku pacjentów z uprawnie-
niami dodatkowymi 47DN, 47ZN, 47ZND w lp. 99 lub 
141 można wypisać wielokrotność ryczałtu np. 1,1 lub 
1,2 lub 1,3 itd. z dokładnością do 1 miejsca po prze-
cinku. System wyliczy jaką kwotę refundacji do wyko-
rzystania pacjent otrzyma (np. 1,5 x 450 zł = 675 zł). 
Dodatkowo wprowadzono podwójny limit na podsta-
wowe wyroby stomijne i akcesoria w przypadku pierw-
szego zlecenia po wyłonieniu stomii (lp. 99A i 141A);

15. W lp. 100 i 101 przyporządkowano limity do katego-
rii wyrobów i ich chłonności:

• 1 zł - min. chłonność 450 g,
• 1,7 zł - min. chłonność 1000 g w przypadku majtek 

chłonnych lub 1400 g w przypadku pieluch anato-
micznych lub pieluchomajtek,

• 2,3 zł - min. chłonność 1400 g w przypadku majtek 
chłonnych lub 2500 g w przypadku pieluchomajtek;

16. Rozdzielono refundację aparatów CPAP (lp.102) od 
masek do aparatów, dla których wprowadzono odręb-
ną częstotliwość wymiany co 6 miesięcy (lp. 102A);

17. Rozdzielono refundację nebulizatorów (lp. 103) i 
głowic do inhalatora membranowego (lp. 103A), a 
także inhalatorów pneumatycznych (lp.104) od in-
halatorów membranowych (lp. 104A), z odrębnymi 
limitami i częstotliwością wymiany;

18. Podwyższono do 450 zł limit na sprzęt do indywidu-
alnej fizjoterapii układu oddechowego - urządzenia 

Warszawa, 12 grudnia 2022r.

Komunikat Ministra Zdrowia 
w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych na zleceniePoznań, 16 grudnia 2022r.
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do drenażu wytwarzające podwyższone lub zmienne 
ciśnienie wydechowe (lp. 105);

19. Wprowadzono osobny limit dla podstawowego cho-
dzika i tzw. rollera (lp. 123);

20. Podwyższono limit dla pionizatora do 3000 zł (lp. 125);
21. Podzielono refundację wózków inwalidzkich podsta-

wowych na lp. 127 i 127A, z osobnym limitem (650 zł 
i 1700 zł), z odrębnymi wskazaniami:

– lp. 127 - trwała dysfunkcja ograniczająca samodziel-
ne chodzenie;

– lp. 127A - trwała dysfunkcja uniemożliwiająca samo-
dzielne chodzenie.

22. Uporządkowano refundację wózków specjalistycz-
nych dla dzieci i dorosłych, zostały wyodrębnione 
limity dla każdego rodzaju wózka, także elektrycz-
nego (lp. 129, 130 i 131).

23. Podniesiono limit na siedzisko ortopedyczne dla 
dzieci do 2000 zł (lp. 132).

24. Poszerzono wskazania do zbiorników na insulinę 
do osobistej pompy insulinowej o cukrzycę typu 3 
(lp.134);

25. Dostosowano refundację i limity systemów ciągłego 
monitorowania glikemii do systemów obecnych na 
polskim rynku, ze względu na powiązanie refundacji 
ze świadczeniem gwarantowanym: założenie pompy 
insulinowej, w populacji pacjentów do 26 roku życia. 
Ze względu na inną częstotliwość wymiany czujni-
ków, refundacja została podzielona na lp. 135, 135A i 

135B. Poszerzono refundację o populację pacjentów 
pow. 26 roku życia z cukrzycą typu 1 lub 3 wymaga-
jących intensywnej insulinoterapii, z nieświadomo-
ścią hipoglikemii z limitem 510 zł miesięcznie i 30% 
udziałem pacjentów w limicie. Wprowadzono ogra-
niczenie refundacji pasków, w związku z typem sto-
sowanego CGM-RT (zależnie od potrzeby kalibracji) 
- lp. 135 i 136. Uwzględniono także system wszcze-
pialny wymieniany co 6 miesięcy;

26. Poszerzono refundację systemów monitorowania 
glikemii flash (FGM) lp. 137 o populację pacjen-
tów niewidomych i kobiety w ciąży. Wprowadzo-
no osobną kategorię refundacji lp. 137A dla pacjen-
tów z cukrzycą na intensywnej insulinoterapii, dla 
której określono kryteria kontynuacji zlecenia:

– ocena glikemii po upływie min. 4 miesięcy max. 6 mie-
sięcy;

– ograniczenie zużycia pasków do liczby 25 szt. śred-
niomiesięcznie w okresie poprzedzającym zlecenie;

– aktywność czujnika przez co najmniej 75% czasu;
– osiąganie celów terapeutycznych we współpracy z 

lekarzem prowadzącym.

Z upoważnienia Ministra Zdrowia
Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu

Centrum e-Zdrowia uprzejmie informuje, że z dniem 
1 stycznia b.r. rozpoczął się okres sprawozdawczy, na pod-
stawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 listopa-
da 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych staty-
styki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.).

Badania statystyczne, których gestorem jest Minister 
właściwy do spraw Zdrowia są obowiązkowe i dotyczą 
wszystkich praktyk zawodowych, bez względu na kod prak-
tyki wpisany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Dzia-
łalność Leczniczą.

Celem prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia ba-
dań statystycznych jest zebranie niezbędnych informacji, 
które pozwolą na rzetelną ocenę rzeczywistości i podejmo-
wanie kluczowych decyzji.

Realizacja badań i opracowanie ich wyników jest możli-
we tylko dzięki zaangażowaniu z Państwa strony.

Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą o udzielenie 
wyczerpujących odpowiedzi oraz o przekazanie danych 
w terminie.

Pragnę podkreślić, że zbierane i gromadzone w bada-
niach statystycznych dane jednostkowe są poufne i podle-
gają szczególnej ochronie, co oznacza, że będą wykorzysta-
ne wyłącznie do zbiorczych zestawień, opracowań i analiz 
statystycznych.

Badania realizowane są na terenie całego kraju przez 
Wydziały Zdrowia właściwego Urzędu Wojewódzkiego oraz 
Urząd Statystyczny w Krakowie.

W przypadku wywiązania się z obowiązku sprawozdaw-
czego proszę niniejszą wiadomość potraktować jako przy-
pomnienie.

Bartosz Jaroszewski
Dyrektor Pionu Architektury i Usług e-Zdrowia

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie
https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia,

a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html

Obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości
Ministra Zdrowia przez wszystkie praktyki zawodowe



towania, zasoby świadczeniodawcy w kontekście zdolności do 
wykonania określonej liczby świadczeń, a także możliwości fi-
nansowe Narodowego Funduszu Zdrowia. W niektórych przy-
padkach, gdy kwalifikacje personelu są elementem rankingują-
cym, mogą one mieć wpływ na pozycję oferty w rankingu w kon-
kursie ofert, a w efekcie także na wysokość kontraktu. Taka sytu-
acja ma miejsce na przykład w opiece paliatywno - hospicyjnej.

Odnosząc się natomiast do stanowiska Nr 10/VII/2022 Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 
z dnia 24 października 2022r. w sprawie deprecjonowania wy-
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych oraz za-
niżania wynagrodzenia minimalnego w niektórych podmio-
tach leczniczych działających na terenie Wielkopolski, prze-
kazanego pismem L.dz.370/22, należy wskazać, że Wielkopol-
ski Oddział Wojewódzki NFZ, realizując zapisy ustawy z dnia 
26 maja 2022r.1 oraz rekomendację Prezesa Agencji Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji2, dokonał niezbędnych 
zmian w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
m. in. poprzez zwiększenie wyceny jednostek rozliczeniowych 
i w konsekwencji kwot zobowiązań w poszczególnych zakre-
sach świadczeń, z jednoczesną zmianą postanowień umów w 
zakresie wartości współczynników korygujących, o których 
mowa w Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie Ogól-
nych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej3, zgodnie z brzmieniem § 16.

Trzeba zaznaczyć, że oddział wojewódzki Narodowego 
Funduszu Zdrowia nie jest stroną sporu w zakresie warunków 
pracy i płacy pracowników zatrudnionych w podmiocie lecz-
niczym. Problem dotyczący wysokości wynagrodzenia jest 
kwestią relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Rolą 
Narodowego Funduszu Zdrowia jest natomiast weryfikacja 
spełnienia przez podmiot leczniczy warunków określonych 
w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w roz-
porządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwa-
rantowanych w poszczególnych rodzajach świadczeń, w tym 
także w zakresie wymaganych dla danego zakresu świadczeń 
kwalifikacji personelu medycznego.

Tak więc wyrażona w stanowisku Nr 10/VII/2022 Prezy-
dium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 
kwestia „zaniżania wynagrodzenia zasadniczego u pielęgnia-
rek i położnych” leży poza kompetencją Narodowego Fun-
duszu Zdrowia. Jedynie na marginesie pragniemy zapropo-
nować rozważenie zwrócenia się do instytucji właściwych w 
sprawach z zakresu prawa pracy.

Podstawy prawne:
1. Ustawa z dnia 26 maja 2022r. o zmianie ustawy o spo-

sobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadni-
czego niektórych pracowników zatrudnionych w pod-
miotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2022r. poz.1352)

2. Rekomendacja nr 65/2022 z dnia 13 lipca 2022r. Pre-
zesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfi-
kacji w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finanso-
wania świadczeń opieki zdrowotnej

3. Ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej stanowiące załącznik do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie 
Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 787 ze zm.)

Z wyrazami szacunku
Hanna Philips

Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Medycznych 
ZASTĘPCA DYREKTORA DS. MEDYCZNYCH
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Poznań, dnia 27 października 2022r.
Pani 
Agnieszka Pachciarz
Dyrektor 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki
Narodowy Fundusz Zdrowia

Szanowna Pani Dyrektor,
zwracam się z uprzejmym zapytaniem czy przy za-

wieraniu umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ze 
świadczeniodawcami Narodowy Fundusz Zdrowia wy-
maga, oprócz wskazania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki/położnej, również podania jej posiadanego 
wykształcenia i specjalizacji.

Czy wykształcenie i specjalizacja pielęgniarek i położ-
nych zatrudnionych przez świadczeniodawców wpływa-
ją na wartość kontraktu?

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 
Teresa Kruczkowska 

Narodowy Fundusz Zdrowia 
Wielkopolski Oddział Wojewódzki
w Poznaniu

Data:  29 grudnia 2022r.
Pani
Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu 

Dotyczy: wykształcenia i specjalizacji pielęgnia-
rek i położnych zatrudnionych przez świadczenio-
dawców

KORESPONDENCJA Z

Szanowna Pani Przewodnicząca,
w odpowiedzi na pytania zawarte w piśmie L.dz.332/22, do-

tyczące wykształcenia i specjalizacji pielęgniarek i położnych 
zatrudnionych przez świadczeniodawców, informuję.

W odniesieniu do kwestii danych w zakresie kwalifika-
cji pielęgniarek i położnych, jakie świadczeniodawca winien 
przedłożyć ubiegając się o zawarcie umowy z Narodowym 
Funduszu Zdrowia, należy wskazać, że niezbędne jest wy-
kazanie tych kwalifikacji, które w przepisach prawa zostały 
określone jako wymagane. Natomiast w sytuacji, gdy w pro-
cesie zawierania umów stosowany jest ranking ofert (kon-
kurs ofert), oferent, deklarując spełnienie warunków dodatko-
wo ocenianych w zakresie kwalifikacji personelu medycznego, 
winien te kwalifikacje „rankingujące” wykazać.

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że nie ma 
przeciwwskazań aby świadczeniodawca, zgłaszając perso-
nel, wskazywał również te kompetencje, które w danej umo-
wie nie mają zastosowania. Poza tym, uwzględniając, że dana 
osoba może udzielać świadczeń w ramach umów w różnych 
rodzajach świadczeń, dla realizacji których mają zastosowa-
nie różne kwalifikacje, w zasobach informatycznych Narodo-
wego Funduszu Zdrowia znajdują się dane pielęgniarek i po-
łożnych obejmujące kwalifikacje/kompetencje, które w danej 
umowie mogą nie mieć zastosowania.

Odpowiadając na drugą część Pani pisma L.dz.332/22 infor-
muję, że na wysokość kontraktu wpływa przede wszystkim za-
potrzebowanie na świadczenia na danym obszarze kontrak-



Rejestr Europejskiego Towarzystwa Mukowiscydozy
Mukowiscydoza w Europie 49.886 zarejestrowanych pacjentów w 38 krajach
DZIECI 49% 
DOROŚLI 51%
Mukowiscydoza w Polsce 917 zarejestrowanych pacjentów w Polsce
DZIECI 73% 
DOROŚLI 27%
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Wprowadzenie programów screeningowych u nowo-
rodków znacznie poprawia prognozowane przeżycie 
dzieci urodzonych w ciągu ostatnich 10 lat. 

Dane Cystic Fibrosis Foundation prognozują, że me-
diana długości życia dzieci urodzonych w 2019 roku, u 
których wykrywa się mukowiscydozę testem przesiewo-
wym wynosić może 48,4 lata. 

Wg informacji Głównego Urzędu Statystycznego 
Rzeczpospolitej Polskiej średni wiek mężczyzny uro-
dzonego w Polsce w tym samym roku powinien wyno-
sić 74,2 lata. Daje to bardzo wysoki wskaźnik potencjal-
nie utraconych lat życia.

Przytoczone dane CFF są oparte głównie na rejestrach 
krajów Ameryki Północnej  (głównie Stanów Zjednoczo-
nych oraz Kanady, będącej światowym liderem w lecze-
niu pacjentów z mukowiscydozą). 

Jednym z kluczowych wskaźników oceniających jak 
dany kraj radzi sobie z leczeniem chorych z mukowiscy-
dozą jest procentowy udział chorych dorosłych. Wyno-
si on: 60% w Kanadzie, 56% wg danych CFF oraz 30% w 
Polsce. Mimo znacznego postępu w wykrywaniu, objawo-
wym leczeniu farmakologicznym oraz intensywnej fizjo-

MODULATORY CFTR A PACJENCI Z ZAAWANSOWANĄ
NIEWYDOLNOŚCIĄ ODDECHOWĄ

mgr Joanna Duda - Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

MUKOWISCYDOZA (CF) 
• Mukowiscydoza (zwłóknienie torbielowate, ang. Cystic fibrosis, CF) jest jedną z najczęstszych autosomalnych 

chorób genetycznych, dziedziczonych w sposób recesywny. Częstość jej występowania wynosi 1:4000-5000 uro-
dzeń żywych na świecie (1:4394 urodzeń żywych w Polsce). 

• Defekt genu (cystic fibrosis transmembrane regulator; CFTR) odpowiedzialnego za syntezę białek kanałów chlor-
kowych powoduje zaburzenia w regulacji transportu jonów (głównie chlorkowych) i wody w tkankach pochodzenia 
nabłonkowego, znacznie przyczyniając się  do zaburzeń funkcjonowania narządów mających aktywność zewnątrz-
wydzielniczą poprzez produkcję śluzu o nadmiernej gęstości i lepkości. 

Czynność płuc
FEV1 jest miarą czynności płuc. Jest to maksymalna ilość powietrza wydychana  w trakcie nasilonego - wymuszo-

nego wydechu w czasie pierwszej sekundy.
FEV1% jest stosunkiem FEV1 do wartości średniej zdrowego człowieka w tym wieku, tej samej płci i tego samego 

wzrostu, wyrażona w procentach.
Mukowiscydoza jako choroba wielonarządowa obejmuje większość narządów, w głównej mierze manifestując obja-

wy ze strony układu oddechowego, pokarmowego, szkieletowego oraz rozrodczego. 
Dane Cystic Fibrosis Fundation (CFF) wskazują, że jest to choroba istotnie skracająca życie (średni wiek w momen-

cie śmierci w roku 2019 wynosił 34.2 lat). Ponad 60% zgonów związanych z tą chorobą związanych jest wyjściowo z 
progresją choroby oskrzelowo-płucnej będącej najczęstszą manifestacją kliniczną mukowiscydozy.

Chorzy na mukowiscydozę mają dwie nieprawidłowe mutacje, jedną pochodzącą od matki, drugą od ojca.

Homozygota: obie mutacje są takie same
Heterozygota: występują dwie różne mutacje.
Większość ludzi w Polsce i na świecie nie wie o nosicielstwie wadliwego genu CFTR odpowiedzialnego za mukowiscydozę.

terapii część chorych z mukowiscydozą rozwija krańcową 
niewydolność narządową, która kwalifikuje ich do trans-
plantacji. 

Najczęściej przeszczepianym narządem w tej jedno-
stce chorobowej są płuca. Szacuje się, że 7,5% chorych 
z mukowiscydozą zostało biorcami graftów płucnych 
w roku 2019. 

Znacznie rzadziej przeszczepia się wątrobę oraz doko-
nuje przeszczepień wielonarządowych (najczęściej jed-
noczasowe przeszczepienie płuc i wątroby).

Transplantacja płuc jest ostatecznym
leczeniem chorych z krańcową postacią

niewydolności oddechowej.
Nie jest to jednak leczenie pozbawione wad. Sytuacja 

dawstwa płuc w Polsce i na świecie nie jest w stanie za-
pewnić wystarczającej liczby narządów dla wszystkich 
oczekujących na organ. Nie każdy chory z mukowiscydo-
zą dożyje zgłoszenia zgodnego dawcy mimo prawidłowej 
kwalifikacji oraz zaawansowanych technik wspomagania 
układu oddechowego z ECMO włącznie. 
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Średni wiek w momencie transplantacji płuc dla 44% 
chorych zawiera się w granicach 18-30 roku życia. 

27% wszystkich pierwszorazowych biorców płuc zo-
staje nimi w wieku 25-29 lat. W ośrodku autora średni 
wiek w momencie transplantacji płuc z powodu krańco-
wej niewydolności oddechowej w przebiegu mukowiscy-
dozy wynosi 26 lat. 

Pacjenci z mukowiscydozą stanowią ok 20% wszyst-
kich biorców płuc w Europie, jednak są najmłodszą gru-
pą biorców tego narządu. Mediana ich przeżycia według 
International Society for Heart and Lung Transplanta-
tion (ISHLT) wynosi około 10 lat po transplantacji. 

Wynik ten jest jeszcze lepszy u pacjentów, którzy 
przeżyli pierwszy rok po transplantacji, albowiem 50% 
tych biorców płuc przeżywa ponad 12 lat. 

Transplantacja płuc u pacjentów z mukowiscydozą 
może wydłużyć ich życie. Natomiast nawet jeśli uzyska-
ją oni optymalny czas funkcjonowania graftu płucnego, 
średni czas ich życia nadal negatywnie odbiega od tego, 
który osiągną ich zdrowi rówieśnicy. Warto zaznaczyć, iż 
dożywotnie leczenie immunosupresyjne również cechu-
je się swoistymi działaniami niepożądanymi. 

Nie bez znaczenia pozostaje również obniżenie od-
porności u chorych przewlekle skolonizowanych pato-
genami wielolekoopornymi. Wszystkie te zjawiska prze-
kładają się na śmiertelność pacjentów. Według danych 
CFF 16,4% zgonów pacjentów z mukowiscydozą jest 
związanych z transplantacją narządu. Z uwagi na wyżej 
przytoczone argumenty, głównym kryterium niezbęd-
nym do rozpoczęcia procesu kwalifikacji do transplan-
tacji narządu jest wyczerpanie jakichkolwiek możliwości 
leczenia zachowawczego lub chirurgicznego.

MUKOWISCYDOZA
A MODULATORY CFTR

Dzięki znacznemu postępowi w badaniach nad no-
wymi formami leczenia tej choroby, największe na-
dzieje wiąże się obecnie z lekami będącymi modulato-
rami CFTR, potocznie zwanymi kaftorami. Jest to gru-
pa leków, które działają poprzez zwiększenie produkcji, 
poprawę przetwarzania wewnątrzkomórkowego i / lub 
funkcji wadliwego białka CFTR. 

Są to leki przełomowe (ang. game - changer), ponie-
waż ich działanie ukierunkowane jest na zapewnienie 
prawidłowego lub chociażby lepszej jakości śluzu po-
przez poprawę transportu jonów chlorkowych. 

Działając na główny patomechanizm odpowiedzialny 
za stopniową utratę funkcji przez wszystkie objęte proce-
sem narządy, istnieje szansa na dłuższe utrzymanie wy-
mienionych organów w stanie zadowalającej wydolności.

Tym samym pacjenci mają szansę na dłuższe życie 
bez przeszczepiania (ang. Transplant-free survival) co 
jest celem nie tylko specjalistów opiekujących się pa-
cjentami z mukowiscydozą, ale również jest to cel leka-
rzy transplantologów zgodnie z zasadą, że przeszczepie-
nie wykonuje się w stanie bezwzględnej konieczności.

Mukowiscydoza jest chorobą spowodowaną mutacją 
genu dla białka CFTR będącego kanałem chlorkowym 
również modulującym aktywność innych kanałów chlor-
kowych i sodowych. 

Jako choroba genetyczna dziedziczona w sposób auto-
somalny recesywny (chromosom 7) manifestuje się kli-
nicznie zwykle w momencie gdy obydwa allelle wyżej 
wymienionego genu są nieprawidłowe. 

Niekiedy u osób z jednym wadliwym allellem (nosi-
ciel) istnieje możliwość rozwinięcia choroby ograniczo-
nej do jednego narządu zwanej wtedy CFTR-related di-
sorder. 

Istnieje ponad 2000 mutacji genu CFTR (related 
disorder), z których najczęstszą jest delF508 opisy-
wana jako delecja 3 zasad purynowych, odpowiada-
jących za powstanie fenyloalaniny w pozycji 508.

Przyjmuje się, że ten wariant jest obecny u 90% pa-
cjentów z klinicznymi objawami mukowiscydozy, a 50% 
wszystkich chorych stanowią homozygoty del508. 

Większość mutacji można przyporządkować do jednej 
z pięciu klas określających który aspekt białka CFTR jest 
wadliwy. Jest to istotny aspekt przy kwalifikacji do takie-
go typu leczenia ponieważ działanie modulatorów wa-
dliwego białka CFTR w znacznym stopniu zależy od wa-
riantu mutacji. 

Z tego powodu kaftory możemy podzielić na „ko-
rektory” (correctors) i ,,wzmacniacze’’ (potentiators). 

Doniesienia naukowe o pierwszych sukcesach tera-
peutycznych kaftorów pojawiły się już w 2011 roku, 
w pracy Ramsey i wsp. opisano działanie Ivacaftoru u 
pacjentów  z mukowiscydozą, posiadających co najmniej 
jedną mutację gatingową. 

Pacjenci przyjmujący ivacaftor nie tylko osiągnę-
li znaczną poprawę wydolności oddechowej (wzrost pa-
rametrów spirometrycznych oraz mniejszą częstość za-
ostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej), ale również od-
nieśli znaczne korzyści w pozapłucnych aspektach mu-
kowiscydozy.

Wyniki kolejnych badań potwierdzających skutecz-
ność ivacaftoru u pacjentów z mutacją G551D dobrze 
podsumowuje praca poglądowa autorstwa Whiting i wsp.

Jej dodatkową zaletą jest też poruszenie aspektu eko-
nomicznego takiej terapii. W roku publikacji tego arty-
kułu cena rocznej terapii ivacaftorem wynosiłaby między 
£335,000  a £1,274,000 na „zyskany rok” jednego pacjen-
ta. Autorzy tej pracy udowadniają bardzo korzystne dzia-
łanie leku, jednak również wyrażają obawę czy jej koszt 
umożliwi realny dostęp do takiego leczenia.  Sukces iva-
caftoru umożliwił dalszy rozwój tej grupy farmaceutyków.

W 2012 roku Flume i wsp. opisali wyniki randomizo-
wanych badań z podwójnie ślepą próbą drugiej fazy, któ-
re nie potwierdzały skuteczności monoterapii ivacafto-
rem wśród tej grupy chorych, jednak potwierdziły jego 
bezpieczeństwo, dając podstawy do dalszych badań. 
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Dobre wyniki uzyskali de Boeck i wsp. publikując w 
2014 roku pracę dowodzącą skuteczności ivacaftoru w 
grupie chorych w wieku co najmniej 6 lat z mukowiscy-
dozą spowodowana mutacją klasy III nie  będącą G551D. 

Niebawem pojawiły się nowe modulatory takie jak lu-
macaftor, który w połączniu z ivacaftorem został z suk-
cesem użyty po raz pierwszy u pacjentów z delF508. 

Głównym kierunkiem rozwoju dalszych badań sta-
ły się więc terapie modulatorami CFTR oparte na sto-
sowaniu leków z tej grupy  w połączeniach od dwóch do 
czterech leków. Wraz z upływem lat, leki te stały się bez-
pieczną i skuteczną terapią u dzieci jak i u dorosłych z 
różnymi wariantami genetycznymi. 

Najnowsze badania dowodzą jednak, że  znacznie lep-
sze wyniki u chorych będących homozygotami delF508 
można uzyskać dzięki leczeniu połączeniem tezacaftoru, 
ivacaftoru oraz elexacaftoru, znanego pod nazwą han-
dlową TRIKAFTA. 

Badania przeprowadzone na temat tego leku udowad-
niają, że nie tylko poprawia on wydolność układu odde-
chowego (poprawa FEV1 o 10 punktów procentowych w 
ciągu 4 tygodni) oraz zmniejsza stężenie chlorków w po-
cie. Przyczynia się on również do polepszenia wyników 
uzyskiwanych w Cystic Fibrosis Questionnaire-Revised 
w domenie oddechowej. Połączenia uznano za skutecz-
ne i bezpieczne również  u dzieci w wieku 6-11 lat nie 
tylko o genotypie homozygoty delF508 (tezacaftor/iva-
caftor oraz lumecaftor/ivacaftor) lecz również u pedia-
trycznych pacjentów będących heterozygotami (tezaca-
ftor/ivacaftor). 

Badania McNamara i wsp. dają również nadzieję na 
zastosowanie takiej terapii u chorych po ukończeniu 
drugiego roku życia. Ich wyniki sugerują, iż połączenie 
lumacaftoru I ivacaftoru w tej grupie wiekowej jest nie 
tylko bezpieczne, ale również może potencjalnie zmie-
nić przebieg mukowiscydozy na lepsze. 

Warto zaznaczyć, że badania te były przeprowadza-
ne u chorych, których wyjściowa funkcja płuc mimo 
obniżonych wartości spirometrycznych  (FEV1% 
40-90%) nie wskazywała na to, że pacjenci biorący 
udział w badaniu mają bardzo zaawansowaną chorobę 
oskrzelowo-płucną w przebiegu mukowiscydozy. War-
to rozważyć leczenie chorych jeszcze przed tym eta-
pem celem osiągnięcia jak największych korzyści te-
rapeutycznych.

Obecnie zalecenia pozwalają na rozpoczęcie trój-
lekowej terapii u chorych, którzy skończyli 12 lat. 

Jednak trwają badania kliniczne 3 fazy oceniające sku-
teczność i bezpieczeństwo połączenia tezacaftoru/iva-
caftoru z nowym modulatorem CFTR z tej grupy u pa-
cjentów w wieku 6-11 lat (numer badania klinicznego 
NCT03691779). 

Terapia trójlekowa (elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor) 
może być również stosowana u pacjentów będących he-
terozygotami mutacji delF508, jako że poprawia funkcję 
płuc mierzona za pomocą spirometrii, obniża stężenie 
chlorków w pocie oraz poprawia wynik domeny płuc-
nej Cystic Fibrosis Questionnaire-Revised, jednocześnie 
prezentując zadowalający profil bezpieczeństwa z ak-
ceptowalnymi działaniami niepożądanymi u pacjentów 
w wieku co najmniej 12 lat. 

Jest ona oceniana jako przynosząca istotnie większe 
korzyści dla zdrowia pacjentów z choć jedną mutacją 
delF508 niż terapie dwuskładnikowe. 

Obecnie ocenia się, że w przybliżeniu 92% chorych na 
mukowiscydozę może być leczonych za pomocą wielo-
składnikowych terapii modulatorami CFTR, pod warun-
kiem odpowiedniego dobrania substancji leczniczej do 
genotypu pacjenta. 

Korzyść z leczenia modulatorami CFTR odnoszą rów-
nież pacjenci, którzy w ogóle nie posiadają mutacji 
delF508. 

Zaawansowana choroba oskrzelowo-płucna jest 
najczęstszą przyczyną śmierci wśród pacjentów z 
mukowiscydozą. 

Tacy chorzy mogą być kwalifikowani do zabiegu trans-
plantacji płuc, jednak jest to leczenie stosowane w mo-
mencie, gdy wszystkie inne metody terapeutyczne zo-
stały wykorzystane. 

Zachęcające wyniki dotychczas przytoczonych badań 
dają nadzieję, iż dzięki modulatorom CFTR część cho-
rych z mukowiscydozą być może nie rozwinie zawanso-
wanej postaci choroby oskrzelowo-płucnej. W momen-
cie uzyskania zgody odpowiednich organów na rozpo-
częcie leczenie modulatorami CFTR  wielu chorych pre-
zentowało już objawy znacznego upośledzenia funkcji 
płuc. Niektórzy z nich zostali zakwalifikowani do trans-
plantacji płuc.

Barry i wsp. dowiedli, iż zastosowanie ivacaftoru u 
chorych z mutacją gatingową G551D i ciężką posta-
cią choroby oskrzelowo-płucnej (FEV1 wyjściowo śred-
nio 26.5%) poprawiło znacznie parametry wentylacji 
(wzrost do średniej 30.7% FEV1), oraz zmniejszyło czę-
stość i długość hospitalizacji oraz  dożylnej antybiotyko-
terapii w tej grupie chorych.

We włoskim badaniu Salvatore i wsp., którzy włączali 
ivacaftor jako część programu „compassionate use” - po-
dobny efekt dało się zauważyć. 

Kryterium włączenia było FEV1 (wymuszona obję-
tość wydechowa w ciągu 1 sekundy) poniżej 40% warto-
ści należnej lub/ i  obecność jako aktywny kandydat na 
Włoskiej Krajowej Liście Oczekujących na transplantację 
płuc lub/ i szybka progresja choroby oskrzelowo-płucnej. 
Żaden  z pacjentów nie posiadał mutacji klasy III, w tym 
G551D. 

Pacjenci otrzymujący ivacaftor odnotowali znacz-
ny wzrost FEV1%, poprawę wartości  w sześciominu-
towym teście chodu (6MWT).

Według danych zebranych przez Brytyjskie i Amery-
kańskie stowarzyszenia zrzeszające pacjentów z muko-
wiscydozą , stosowanie ivacaftoru było również zwią-
zane z mniejszym ryzykiem zgonu oraz potrzeby trans-
plantacji narządu.

Dane te pochodzą z 2014 roku tzn. 2-3 lat po dopusz-
czeniu ivacaftoru do sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii. 

Połączenie lumacaftoru i ivacaftoru również przyno-
si korzyści w odniesieniu do poprawy klinicznej choroby 
oskrzelowo-płucnej niezależnie od  jej zaawansowania, 
o czym donosi subanaliza przeprowadzona na podstawie 
wyników badań TRAFFIC i TRANSPORT.

W badaniu EVOLVE udowodniono również spadek 
częstości zaostrzeń choroby oskrzelowo-płucnej. 

Największy jednak średni przyrost FEV1% (średnio o 
15 punktów procentowych u chorych z co najmniej jed-
ną mutacją delF508 i wyjściowym FEV1% poniżej 40%) 
uzyskali chorzy, u których zastosowano trójlekową tera-
pię elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor. 
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Potwierdzają to wyniki badania Burgel i wsp., którzy 
rozpoczęli trójlekową terapię (elexacaftor/tezacaftor/
ivacaftor ) u 245 chorych z medianą FEV1 na poziomie 
29%. 

Poza przyrostem masy ciała oraz FEV1 również o war-
tość w przybliżeniu o 15 punktów procentowych więcej, 
znacznie zmniejszyła się liczba pacjentów z zaawanso-
waną chorobą oskrzelowo-płucną wymagających tleno-
terapii biernej (50% mniej) oraz nieinwazyjnej wentyla-
cji mechanicznej (30% mniej). 

Leczenie to włączono również 16 chorym zakwalifiko-
wanym do leczenia transplantacją płuc oraz 37 kandy-
datom w trakcie kwalifikacji. 

Po kilku miesiącach terapii, biorcami przeszczepu płuc 
zostały 2 osoby, 1 zmarła bez transplantacji. Stan pozo-
stałych poprawił się do tego stopnia, iż w tym momen-
cie 8 pacjentów aktualnie nie spełnia kryteriów kwalifi-
kacji do transplantacji płuc z powodu zadowalającej wy-
dolności oddechowej.

Podobnych obserwacji dokonują lekarze w placówce 
autorki artykułu, albowiem rozpoczęcie terapii modula-
torami CFTR zmieniło status dwóch naszych chorych z 
oczekujących na przeszczepienie na czasowo zawieszo-
nych z powodu znacznej poprawy stanu zdrowia.

Szczególnie istotny jest przypadek 27 letniego pa-
cjenta na tlenoterapii biernej 2-3l/min, skali MRC 3 oraz 
FEV1 16%, który po 3 miesiącach terapii modulatorami 
CFTR obecnie w ogóle nie wymaga suplementacji tlenu 
oraz zanotował wzrost FEV1 do 25% wartości należnej 
oraz poprawę w skali MRC (obecnie 1). 

PRZYSZŁOŚĆ
Istnieją obecnie modele prognozujące przedłużenie 

życia o kilka lat u chorych na mukowiscydozę stosują-
cych lumacaftor/ivacaftor. 

Wg oceny modelu Scotet i wsp. kluczowy jest moment 
włączenia leku do terapii ponieważ z dużą dozą prawdopo-
dobieństwa będzie on korelował z długością dodanych lat.

Analizując dostępną literaturę, można dojść do wnio-
sku, że pacjenci stosujący terapię trójskładnikową będą 
mogli osiągnąć jeszcze lepsze przeżycie. Potwierdza to 
praca Stanojevic i wsp., która oceniania opóźniony do-
stęp do leczenia preparatem elexacaftor/tezacaftor/iva-
caftor jako czynnik negatywnie wpływający na przeżycie 
pacjentów  z mukowiscydozą. Na podstawie zebranej li-
teratury można ocenić, że korzyść płynąca ze stosowania 
dostępnych modulatorów CFTR jest ogromna i z dużą 
dozą prawdopodobieństwa przewyższa ryzyko związane 
z działaniami niepożądanymi mogącymi towarzyszyć tej 
terapii. Jest to również widoczne   u pacjentów z cięż-
ką, zaawansowaną niewydolnością płuc. Największą ko-
rzyść wydają się oni odnosić   z terapii trójskładnikowej. 

Leczenie modulatorami CFTR stwarza realną szansę 
na lepszy komfort, ale też na znacznie dłuższe przeżycie 
chorych. Leki te wpływają korzystnie na rokowanie pa-
cjenta oraz wydolność jego płuc. 

Raportowane wyniki zdają się stwarzać realną szan-
sę na leczenie pozwalające utrzymać układ oddechowy 
w stanie zadowalającym przez wiele lat. Stwarza to moż-
liwość odsunięcia w czasie lub tej braku potrzeby trans-
plantacji płuc  u najmłodszej grupy chorych kierowa-
nych do tego zabiegu. 

Modulatory CFTR powinny być stosowane wobec bra-
ku przeciwskazań u chorych nawet z zaawansowaną 

chorobą oskrzelowo-płucną w przebiegu mukowiscydo-
zy zgodnie z zasadą, według której musimy wykorzystać 
wszelkie dostępne terapie farmakologiczne i interwen-
cyjne zanim skierujemy chorego na leczenie transplan-
tacją narządu. 

Dzięki współpracy wielu środowisk, w tym ogromne-
mu zaangażowaniu Prezesa Polskiego Towarzystwa Mu-
kowiscydozy Prof. Doroty Sands, od 1 marca 2022 chorzy 
na mukowiscydozą w Polsce uzyskają dostęp do refun-
dowanego leczenia modulatorami białka CFTR.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2022 r. w 
sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych na 1 marca 2022 r.

(…) pkt.11. Symkevi i Kalydeco
tezakaftor + iwakaftor i iwakaftor B.112

– LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ (ICD-10: E84).
Leczenie tezakaftorem/iwakaftorem w skojarzeniu z iwa-

kaftorem chorych w wieku co najmniej 6 lat homozygotycz-
nych pod względem mutacji F508del lub heterozygotycz-
nych pod względem mutacji F508del i mających jedną z na-
stępujących mutacji genu CFTR: P67L, R117C, L206W, R352Q, 
A455E, D579G, 711+3A→G, S945L, S977F, R1070W, D1152H, 
2789+5G→A, 3272-26A→G i 3849+10kbC→T(Choroba rzadka).

(…) pkt.12. Kaftrio i Kalydeco 
iwakaftor + tezakaftor + eleksakaftor i iwakaftor B.112

– LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ (ICD-10: E84).
Leczenie eleksakaftorem/ tezakaftorem /iwakaftorem w sko-

jarzeniu z iwakaftorem chorych w wieku co najmniej 12 lat ho-
mozygotycznych pod względem mutacji F508del genu CFTR 
lub heterozygotycznych pod względem mutacji F508del z mu-
tacją o minimalnej wartości funkcji (MF) genu CFTR (Choro-
ba rzadka).

pkt.13. Orkambi lumakaftor + iwakaftor B.112
– LECZENIE CHORYCH NA MUKOWISCYDOZĘ (ICD-10: E84).

Leczenie lumakaftorem w skojarzeniu z iwakaftorem cho-
rych w wieku co najmniej 2 lat z potwierdzonym wystąpieniem 
mutacji F508del genu CFTR na obu allelach(Choroba rzadka).

 (BIBLIOGRAFIA DOSTĘPNA U AUTORA)
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OIPiP w Poznaniu organizator szkoleń dla pielęgniarek i położnych
 ogłasza dodatkowy nabór na szkolenie specjalizacyjne

w dziedzinie „Pielęgniarstwa geriatrycznego”dla pielęgniarek
finansowane ze środków Ministra Zdrowia. 

Warunki uczestnictwa : 
• zalogowanie się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)
• 2-letni staż pracy w ostatnich 5-ciu latach

Bliższe informacje – dział szkoleń OIPiP tel.  506 562 167

KOMUNIKAT

INFORMACJA DOTYCZĄCA OPŁACANIA SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ
NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ROKU 2023

Zgodnie z Uchwałą nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwa-
ły VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 
20 stycznia 2016r. w sprawie wysokości składki członkowskiej 
oraz zasad jej podziału kwota składki członkowskiej na rzecz 
samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych: 

• dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na pod-
stawie umowy o pracę albo na podstawie stosun-
ku służbowego, a także nie prowadzących działalności 
gospodarczej, a wykonujących zawód wyłącznie na 
podstawie umowy-zlecenia

wynosi 1 % miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego

• w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki i 
położnej w ramach działalności gospodarczej – indywi-
dualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych 
członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek 
(z wyłączeniem zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
albo na podstawie stosunku służbowego lub na podstawie 
umowy zlecenia), w tym również pielęgniarek i położnych 
wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreśle-
nie z rejestru pielęgniarek i położnych 

wynosi od dnia 01.01.2023r.
52,24 zł miesięcznie

tj. 0,75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
w czwartym kwartale 2022r. – Obwieszczenie Prezesa 
GUS z dnia 20.01.2023r.

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielę-
gniarki i położne:
1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy, (pod 

warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),
2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek 

odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgo-
wej izbie której są członkiem,

3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
4) przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, 

wychowawczym lub rodzicielskim,

5) pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgna-
cyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opie-
kunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne 
stanowiące ich jedyne źródło dochodu. 

6) będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na 
kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wyko-
nują zawodu,

7) pobierających zasiłek chorobowy z ZUS - bez stosunku 
pracy,

8) niepracujące, które: posiadają status emeryta lub ren-
cisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.

• Jednocześnie informuję, że zmianie ulegają opłaty zwią-
zane z wpisem do rejestru OIPiP podmiotów zamie-
rzających wykonywać działalność w zakresie kształ-
cenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i wy-
noszą od dnia 01.01.2023r. 400 zł (tj. 6 % przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, tj. 2022r. - Ob-
wieszczenie Prezesa GUS z dnia 20.01.2023r.), 

• opłaty związane z wpisem do rejestru pielęgnia-
rek i położnych zamierzających wykonywać zawód 
w ramach działalności gospodarczej i wynoszą od 
dnia 01.01.2023r. 134 zł (tj. 2 % przeciętnego mie-
sięcznego  wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, tj. 2022r. - 
Obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 20.01.2023r.). Na-
tomiast wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podlega 
opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty tj. 67 zł,

• opłaty za zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji 
zgodnych z minimalnymi wymaganiami wynikający-
mi z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz że po-
siadany dyplom potwierdzający posiadanie formal-
nych kwalifikacji odpowiada dokumentom potwier-
dzającym formalne kwalifikacje pielęgniarki lub po-
łożnej wynikające z prawa Unii Europejskiej i wyno-
szą od dnia 01.01.2023 r. 104,70 zł (3% minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę - Dz. U. z 2020r. poz. 2207). 

Skarbnik ORPIP w Poznaniu
Wiesław Morek
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WYDARZENIA 09.12.2022r. – 09.02.2023r.

20.12.22r. – Nadzwyczajne Posiedzenie Prezydium ORPiP w formie zdalnej, na którym podjęto 65 Uchwał/do-
stępne na stronie internetowej OIPiP/.

29.12.22r. – Posiedzenie Prezydium ORPiP, na którym podjęto 43 Uchwały/dostępne na stronie internetowej 
OIPiP/.

10.01.23r. – Posiedzenie Prezydium ORPiP, na którym podjęto 18 Uchwał/dostępne na stronie internetowej 
OIPiP/.

17.01.23r. – Posiedzenie Nadzwyczajne NRPiP, w którym uczestniczyła zdalnie Przewodnicząca ORPiP oraz Wi-
ceprzewodniczący ORPiP.

18.01.23r. – W siedzibie OIPiP w Poznaniu odbyło się pierwsze po długiej przerwie uroczyste spotkanie nowo-
roczne pielęgniarek i położnych emerytek i rencistek.

23.01.23r. – Posiedzenie Komisji ds. Refundacji Kosztów Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, na którym 
przyznano refundację na ogólną kwotę 60 000 zł dla pielęgniarek i położnych.

26.01.23r. – Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu na którym podjęto 25 Uchwał/do-
stępne na stronie internetowej OIPiP/.

08-09.02.23r. – W siedzibie OIPiP w Poznaniu odbyło się szkolenie z zakresu zmian w prawie pracy dla pielęgnia-
rek i położnych oddziałowych, które przygotował i prowadził Piotr Ciborski - Ekspert Prawa Pracy. 

09.02.23r. – Posiedzenie Prezydium ORPiP, na którym podjęto 27 Uchwał/dostępne na stronie internetowej 
OIPiP/.

Opracowała
J. Plens – Gałąska

PROTOKOŁY POSIEDZEŃ KOMISJI 
DS. REFUNDACJI

KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Z DNIA 23 STYCZNIA 2023r. 
1. Komisja rozpatrzyła pozytywnie:
a) 6 wniosków dotyczących studiów 

magisterskich na kierunku pielę-
gniarstwo/położnictwo, na ogólną 
kwotę 6 000 zł (słownie: sześć ty-
sięcy złotych), 

b) 3 wnioski dotyczące studiów licen-
cjackich na kierunku pielęgniar-
stwo/położnictwo, na ogólną kwotę 
1 800 zł (słownie: jeden tysiąc 
osiemset złotych), 

c) 50 wniosków dotyczących specjali-
zacji dla pielęgniarek i położnych, 
na ogólną kwotę 50 000 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych), 

d) 11 wniosków dotyczących kursów 
specjalistycznych, na ogólną kwotę 
2200 zł (słownie: dwa tysiące dwie-
ście złotych).

2. Ogółem Komisja rozpatrzyła po-
zytywnie 70 wniosków na łączną 
kwotę 60 000 zł (słownie: sześć-
dziesiąt tysięcy złotych).

3. Komisja rozpatrzyła negatywnie 
1 wniosek z przyczyn regulami-
nowych.

Stęszew dnia 20.01.2023 roku
Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
w Poznaniu

Ciężka choroba bliskiej osoby budzi w rodzinie strach i przerażenie. Po-
czucie niemocy i osamotnienia w tych trudnych chwilach stanowi dla wielu 
problem, z którym trudno sobie poradzić. 

Oczywiście w takich momentach  przychodzi nam zderzyć się z rzeczywi-
stością służby zdrowia, którą powszechnie określa się, że kuleje, która nie 
spełnia oczekiwań społecznych. Przeciętny pacjent mówiąc o służbie zdro-
wia  odczuwa z reguły frustracje. 

Ja chciałabym przełamać te stereotypy i utarte slogany. My jako społeczeń-
stwo potrafimy narzekać, nie potrafimy jednak chwalić, doceniać. A przecież 
wśród nas jest mnóstwo pracowników służby zdrowia oddanych swojej pracy, 
zaangażowanych w ratowanie ludzkich istnień. Mnie i mojej rodzinie w ostat-
nim czasie przyszło korzystać z pomocy pielęgniarek z ZDROWIE PRAKTYKA 
PIELĘGNIARSKA I POŁOŻNEJ - MARIOLA CZAPLIŃSKA I ANNA NIEDŹWIEDŹ 
SP. J., STĘSZEW. Pragnę mocno podkreślić zaangażowanie pielęgniarek zatrud-

PODZIĘKOWANIE

nionych w tej spółce w ich codzien-
ną pracę. Dotychczas tylko z opo-
wiadań i obserwacji mogłam podzi-
wiać ich działania często wykracza-
jące poza obowiązki służbowe. Te-
raz doświadczona „życiem” z całą 
stanowczością mogę stwierdzić, że 
to cudowne ”anioły” w ludzkiej po-
staci. Dlatego z imienia i nazwiska 
dziękuję pani Barbarze Sikorskiej 
i Annie Niedźwiedź za okazane 
serce, cierpliwość i zrozumienie dla 
bliskich w trudnych chwilach od-
chodzenia.

Z wyrazami szacunku
Rodzina Walkowiaków
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wspaniały, szlachetny, o wielkim sercu Człowiek.

W osobie Zmarłej środowisko pielęgniarek i położnych utraciło niezwykłą 
Mentorkę i Przewodniczkę po kanonach pielęgniarstwa rodzinnego. Pielę-
gniarstwo było dla Niej nie tylko codziennym wykonywaniem zawodu, a pa-
sją i powołaniem, co udowadniała swoją postawą i zaangażowaniem, wpaja-
jąc te cechy studentom w trakcie nauki do zawodu.

W okresie przemian w systemie ochrony zdrowia przecierała szlaki dla roz-
woju pielęgniarstwa rodzinnego, otwierając jeden z pierwszych NZOZ Pielę-
gniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej „Palium”. Była człon-
kiem Komisji Egzaminów Państwowych w dziedzinie Pielęgniarstwa Ro-
dzinnego, kierownikiem specjalizacji, kursów kwalifikacyjnych, wykładow-
cą.  W strukturach samorządu zawodowego pełniła funkcję Zastępcy Rzecz-
nika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, była Człon-
kiem Okręgowej Rady, Delegatem na Zjazdy Krajowe i Członkiem Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych. Pełniła funkcję Konsultanta Wojewódz-
kiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego, także Konsultanta Społecz-
nego przy Ministrze Zdrowia ds. POZ. Pielęgniarki i położne rodzinne zrze-
szone w Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce docenia-
jąc wiedzę, doświadczenie, a przede wszystkim ogromne zaangażowanie po-
wierzyły Jej funkcję Prezesa Kolegium, którą pełniła przez kilkanaście lat do 
chwili obecnej.

Marysiu, podstępna choroba i śmierć wyrwała nam Ciebie i przeniosła tam, 
gdzie nie ma bólu, cierpienia i ziemskiej codzienności. Przychodzi zawsze nie w 
porę, nie pyta, nie uprzedza, nie dyskutuje. Przychodzi i zostawia ból. Ból, który 
ukoić mogą tylko wspomnienia…

Będziemy pamiętać…

Rodzinie i Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia

Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca ORPiP w Poznaniu

Z ogromnym smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość,

że 20 stycznia 2023r.
odeszła do Pana na wieczny dyżur nasza 

Koleżanka Pielęgniarka

Ś > P. 
dr Maria Stachowska

MARIA STACHOWSKA 1957-2023

„ ...śmierć tak punktualna że zawsze nie w porę”
ks. J. Twardowski

Ze smutkiem i żalem
przyjęłyśmy wiadomość o śmierci

Ś > P
dr n. biol. Marii Stachowskiej

Oddanej całym sercem
sprawom zawodowym,

dającej wsparcie
i inspirację do działań

na rzecz umacniania pozycji
pielęgniarek rodzinnych

w systemie ochrony zdrowia.

Była człowiekiem o wielkim sercu,
cierpliwości, życzliwości.

Na zawsze pozostaniesz
w naszej pamięci.

Koleżanki z Pielęgniarskiego
Ośrodka Medycyny 

Środowiskowo – Rodzinnej
,,Vital” w Poznaniu, ul.Galla 2d

„Są pożegnania, na które
nigdy nie będziemy gotowi …”

Z żalem i poczuciem
niepowetowanej straty

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr n. biol. MARII STACHOWSKIEJ

Wybitnej pielęgniarki,
wspaniałej Szefowej.

Żegnamy Naszą Koleżankę
ze smutkiem i zadumą. 

Zawsze widziała
przede wszystkim człowieka...

Mario, odeszłaś zbyt wcześnie,
będzie nam Ciebie brakowało.

Rodzinie oraz najbliższym
składamy wyrazy głębokiego żalu

i współczucia

Koleżanki Pielęgniarki
z Pielęgniarskiego Ośrodka

Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej Palium
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Informujemy,
że Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

w Poznaniu 
uchwaliła termin 

XXVII Okręgowego Zjazdu
Sprawozdawczo-Budżetowo-Wyborczego

Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
Delegatów VIII kadencji 

na dzień 27.03.2023r.
Godzina rozpoczęcia 09.00.

Miejsce: Centrum Kongresowo-Dydaktyczne
Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego

w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 37

Prosimy o przybycie około pół godziny wcześniej
celem zarejestrowania się

i odbioru mandatu delegata.
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Nazwa kursu Numer edycji Propozycja terminu 
rozpoczęcia edycji
(dzień/miesiąc/rok)

Propozycja terminu
zakończenia edycji
(dzień/miesiąc/rok)

1. Kurs specjalistyczny 
Wykonanie i interpretacja zapisu
elektrokardiograficznego u dorosłych
- dla pielęgniarek i położnych

Edycja nr 1 12.05.2023r. 29.06.2023r.

Edycja nr 2 08.09.2023r. 23.11.2023r.

2. Kurs specjalistyczny
Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
- dla pielęgniarek i położnych

Edycja nr 1 22.04.2023 r. 12.06.2023r.

3. Kurs specjalistyczny
Wywiad i badanie fizykalne
- dla pielęgniarek i położnych

Edycja nr 1 26.05.2023r. 25.08.2023r.

Edycja nr 2 22.09.2023r .

4. Kurs specjalistyczny
Komunikowanie interpersonalne
w pielęgniarstwie
- dla pielęgniarek i położnych

Edycja nr 1 22.09.2023r. 09.11.2023r.

5. Kurs specjalistyczny
Opieka nad pacjentem w trakcie
choroby COVID-19 oraz po jej przebyciu
 - dla pielęgniarek

Edycja nr 1 25.03.2023r. 18.05.2023r.

6. Kurs specjalistyczny  
Opieka nad pacjentem z chorobami
zakaźnymi szczególnie niebezpieczny-
mi i wysoce zakaźnymi - dla pielęgniarek

Edycja nr 1 W trakcie ustalania terminu

Edycja nr 2 W trakcie ustalania terminu

7. Kurs specjalistyczny - dla pielęgniarek 
Opieka nad pacjentem wymagającym 
wysokoprzepływowej terapii tlenem

Edycja nr 1 W trakcie ustalania terminu

Edycja nr 2 W trakcie ustalania terminu

8. Kurs specjalistyczny
Wsparcie psychologiczne pacjenta
i jego rodziny
- dla pielęgniarek i położnych

Edycja nr 1 25.08.2023r. 05.10.2023r.

9. Kurs specjalistyczny
Opieka nad pacjentem z chorobami 
układu oddechowego - dla pielęgniarek 

Edycja nr 1 W trakcie ustalania terminu

Edycja nr 2 W trakcie ustalania terminu

10. Kurs specjalistyczny 
Edukator w chorobach układu krążenia
- dla pielęgniarek

Edycja nr 1 W trakcie ustalania terminu

Edycja nr 2 W trakcie ustalania terminu

11. Kurs specjalistyczny
Monitorowanie dobrostanu płodu
w czasie ciąży i podczas porodu
- dla położnych

Edycja nr 1 02.06.2023r. 24.08.2023r.

Edycja nr 2 29.09.2023r. 14.12.2023r.

12. Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa
kardiologicznego - dla pielęgniarek

Edycja nr 1 Maj 2023r. Listopad 2023r.

13. Kurs kwalifikacyjny
w dziedzinie pielęgniarstwa
neurologicznego - dla pielęgniarek

Edycja nr 1 Maj 2023r. Listopad 2023r.

Bliższe informacje dział szkoleń OIPiP w Poznaniu tel. 506 562 167

PROPOZYCJE TERMINÓW KURSÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 


