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Szanowne Koleżanki Pielęgniarki, Położne oraz Koledzy Pielęgniarze!
Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu czerwcowo-lipcowe wydanie „Opolskiej 
Pielęgniarki i Położnej”. Mamy nadzieję, że spełni Państwa oczekiwania oraz spotka się  
z zainteresowaniem. Znajdziecie w nim wiele interesujących informacji i artykułów. 
W bieżącym numerze zamieszczamy wywiad z Marią Grzeczną – Okręgowym Rzeczni-
kiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Opolu nt. działalności 
Rzecznika VI Kadencji.
W ramach bieżących informacji przedstawiamy kalendarium najważniejszych wydarzeń  
w miesiącach od marca do maja br. Zamieszczamy także krótkie informacje nt. obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej zorganizowanych przez Okręgo-
wą Radę Pielęgniarek i Położnych w maju 2014 r., konferencji pt. „Pomoc osobom nie-
samodzielnym w kontekście zmian systemowych” zorganizowanej przez Izbę i Koalicję 
na „Pomoc niesamodzielnym” oraz konferencji szkoleniowej pt. „Pielęgniarka Rodzinna 
profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opiekunów – Damy Radę 
z Pielęgniarką Rodzinną”. W tematykę konferencji dotyczącej roli pielęgniarki rodzinnej 

wpisuje się artykuł  Joanny Siekierki o roli pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej.  
Zachęcamy również do zapoznania się z artykułami naszych koleżanek, m.in. z wrażeniami Elżbiety Pacholczyk, która 
w artykule „Praca w Anglii i tęsknota do Polski”, dzieli się zagranicznym doświadczeniem z pracy w Wielkiej Brytanii. 
Bardzo ciekawy jest artykuł Moniki Haimann z SS ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Opolu nt. perspektyw medycznych i 
straty dziecka w okresie prenatalnym.
Na łamach gazety prezentujemy również najciekawsze prace – utwory laureatów, napisane przez dzieci w ramach II edycji 
konkursu literacko-plastycznego „Pielęgniarka oczami dziecka”. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których rodzice są pracownikami WCM. 
W numerze zamieszczamy aktualną korespondencję z Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązków pielęgniarek i położ-
nych związanych ze zgłaszaniem przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej oraz w sprawie obowiązku 
zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie oraz Stanowisko z dnia 30.04.2014 r. dotyczące Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 28.12.2012 w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w pod-
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Zamieszczamy też odpowiedzi prawnika NIPiP na pytania nurtujące 
pielęgniarki. 

Koleżanki i Koledzy!
Przed nami okres letni, a wraz z nim czas urlopów i wypoczynku. Słowami Marii Rodziewiczówny, która napisała: „Trze-
ba umieć iść słoneczną stroną życia”,  w tym miejscu pragnę wszystkim życzyć dobrego czasu letniego wypoczynku, re-
laksu, wytchnienia od codziennych obowiązków, zwiedzania ciekawych zakątków i poznawania nowych pięknych miejsc. 
Cieszmy się latem, cieszmy się że żyjemy. 
Życzmy miłej lektury!

Sabina Wiatkowska 
Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Opolu
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Jest Pani Rzecznikiem od 
roku 2009r., a więc już dru-
gą kadencję, który okres 
był trudniejszy w zakresie 
spraw zawodowych?  
Okres drugiej kadencji jest 
trudniejszy pod względem ka-
tegorii spraw. Osoby wnoszą-
ce skargę to głównie pacjenci 
lub ich rodziny, którzy dyspo-
nują materiałem dowodowy 
w postaci zdjęć, nagrań wy-
konanych aparatem komór-
kowym, kopią dokumentacji 
medycznej i prowadzenie tego 
rodzaju postępowań wymaga 

od rzecznika profesjonalnej wiedzy. Najbardziej nie lubiane 
przez rzeczników spraw to skargi koleżanek na koleżanki, są 
to trudne postępowania  w których rzecznik kieruje się zasada 
bezstronności i obiektywizmu, nie ma tu mowy o zasadzie 
koleżeństwa zawodowego. Rzecznik nie prowadzi spraw, ze 
swojego szpitala, gminy czy powiatu lub może być wyłą-
czony ze sprawy z powodu pokrewieństwa lub koleżeństwa  
z osobą, która wniosła skargę jak również z osobą, której 
skarga dotyczy.     
Jaka jest rola i czym zajmuje się Rzecznik?
Rzecznik w okresie 4- letniej kadencji uczestniczy w szkole-
niach organizowanych przez Naczelnego Rzecznika, zajmuje 
się prewencją, pomocą prawną w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej  dla pielęgniarek i położnych, uczestniczy w po-
siedzeniach Okręgowej Rady i Prezydium, a przede wszyst-
kim prowadzi postępowania sprawdzające lub wyjaśniające  
w zakresie odpowiedzialności zawodowej. Postępowania  
w zakresie odpowiedzialności zawodowej dotyczą m.in. za-
winionego naruszenia zasad (standardów lub procedur me-
dycznych) lub przepisów regulujących wykonywanie zawo-
du pielęgniarki/rza i położnej, jak również  postępowania 
sprzecznego z zasadami etyki zawodowej pielęgniarki/rza 
lub położnej. Działalność Okręgowego Rzecznika jest kon-

trolowana przez Naczelnego Rzecznika i na bieżąco nadzoro-
wana przez Okręgową Radę i delegatów na Zjeżdzie.
Czy Rzecznik jest jednoosobową instytucją, czy może posia-
da współpracowników?
Okręgowy Rzecznika współpracuje z 6-ma zastępcami 
wybranymi na Okręgowym Zjeździe: Renatą Chrzęstek, 
Krystyną Grajcar, Bożeną Kowalkowską, Izabelą Markle-
wicz- Strysz, Ireną Linkert i Urszulą Tokarską. Okręgowy 
Rzecznik wraz z zastępcami współpracują z radcą prawnym, 
Okręgową Radą i Prezydium a przede wszystkich z Naczel-
nym Rzecznikiem w Warszawie.
Ile i jakie sprawy wpłynęły do Rzecznika w roku 2013?
W okresie roku 2013 wpłynęło do Okręgowego Rzecznika 
osiem spraw, w tym jedno zażalenie na postanowienie o od-
mowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Okręgowy 
Rzecznik w roku 2013 przeprowadził dziewięć postępowań  
i wydał  cztery postanowienia, w tym trzy  o  odmowie 
wszczęcia postępowania  wyjaśniającego i jedno o umorze-
niu postanowienia wyjaśniającego. W toku postępowania 
wyjaśniającego jest pięć spraw, które  będą kontynuowane 
w roku 2014.   
Na czym polega działalność prewencyjna?
Prewencja jest określana w prawie jako zapobieganie prze-
stępstwom.

Okręgowy Rzecznik prowadzi działalność prewencyjną  
w  formie edukacji w ramach szkoleń i kursów podyplomo-
wych oraz w placówkach ochrony zdrowia. 
Działalność prewencyjna ma na celu przybliżenie i za-
znajomienie pielęgniarek i położnych z tematyką prawną  
w zakresie obowiązujących w zawodzie aktów prawnych  
i odpowiedzialnością zawodową oraz jakie organy zawodo-
we prowadzą postępowania w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej.
W jaki sposób można się skontaktować z biurem Rzecznika?  
- Z-cy rzecznika pełnia dyżury pod telefonem we wszystkie 
dni robocze i dyżury stacjonarne w siedzibie Okręgowej Izby 
w pierwszą i trzecią środę miesiąca w godzinach od 15.00 do  
17.00. Numer telefonu do rzecznika 784940617.

Rozmawiał Wiesław Duda

Pytania do Marii Grzecznej Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej PiP

W dniu 6 maja zostały zorganizowane przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Opolu, obchody Dnia 
Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Przed-
stawiciele pielęgniarek i położnych województwa opol-
skiego, zostali w tym roku ugoszczeni przez Teatr im. 
Jana Kochanowskiego w Opolu. Po części oficjalnej pod-
czas której życzenia złożyli m.in., Wojewoda Opolski  

Uroczystości z okazji Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Elżbieta Słojewska-Poznańska i Roman Kolek. Jerzy Jakubiszyn.

Pan Ryszard Wilczyński, Pan Roman Kolek – Wicemar-
szałek województwa opolskiego, dr Jerzy Jakubiszyn 
Przewodniczący Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu, 
Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Jeleniej Górze Pani Elżbieta Słojewska-Poznańska.  
Następnie uczestnicy zostali zaproszeni na spektakl teatral-
ny pt. Dolce Vita.   

Maria Grzeczna
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Zaproszeni goście. Na pierwszym planie Sabina Wiatkowska i Ryszard Wilczyński.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, 
których rodzice są pracownikami WCM. 

Tematem konkursu było hasło „Pielęgniarka oczami 
dziecka”. Prace konkursowe, wiersze napisane przez 
dzieci i w wykonanej przez nie oprawie plastycznej, 
napływały przez cały kwiecień do komisji konkursowej  
w WCM Opole. Utwory te nie były wcześniej nigdzie 

II EDYCJA KONKURSU LITERACKO – PLASTYCZNEGO „PIELĘGNIARKA OCZAMI DZIECKA” WCM OPOLE 2014r.

Pielęgniarka
Kiedy rano budzisz się
Pielęgniarka wita cię.
Jest ładna, miła, a przede wszystkim cierpliwa.
Poda lekarstwa, wenflon założy
Pogłaszcze po głowie,
a potem bajeczkę opowie.
Zmierzy ciśnienie, gorączkę
Kiedy trzeba złapie za rączkę.
Ona zawsze przy mnie jest 
i o zdrowie troszczy się.

(Patryk Cybulski l.14.) 
Pielęgniarka

Gdy w szpitalu jestem sama,
Przychodzi ona - piękna dama
Pyta szybko: „Co się stało”?
A ja mówię; Zabrano mi kakao!

(Emilia Zych l.11)

Pielęgniarka

Jest ciemnowłosą uroczą dziewczyną.
Na salę wchodzi z uśmiechniętą miną.
Tabletki podaje i ciśnienie mierzy,
Że do zdrowia wrócimy, głęboko w to wierzy.
Z dużą zwinnością się porusza, 
Więc w każdym chorym raduje się dusza.
Więc wyczekuję tej miłej buzi,
Która oczami zdrowie wróży.
Mojej mamie pielęgniarce 
ten wierszyk dedykuje.                (Aleksandra Klemens l.12)
Pielęgniarka

Moja mama to pielęgniarka
Kocha mnie nad życie
Nie opuści mnie nigdy
W trudnych sytuacjach 
gdy jestem chora pomoże mi.

(Justyna Schwierz l.10)

publikowane i nagradzane. Jury oceniło nadesłane prace w dwóch 
grupach wiekowych oraz wybrało zwycięzcę, który otrzymał na-
grodę główną. Uroczyste wręczenie naród nastąpiło na Konferen-
cji z Okazji Dnia Pielęgniarki 13.04.2014 r. w siedzibie WCM.  
Laureatem konkursu został Patryk Cybulski, który otrzymał 
główną nagrodę – „złote pióro”.                                                                                             

   Krystyna Gębuś- Dinter

W dniu 15 maja 2014 r. 
w sali Orła Białego 
Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Opolskiego, 
odbyła się Regionalna 
Konferencja Koalicji „Na 
pomoc niesamodzielnym” 
oraz Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu pt.: „Pomoc 
Osobom Niesamodzielnym 
w Kontekście Zmian Systemowych”.  

Specjalnymi gośćmi konferencji byli m.in.: senator RP 
Mieczysław Augustyn - Przewodniczący Senackiej Komisji 
Rodziny i Polityki Społecznej, autor projektu ustawy o pomo-
cy osobom niesamodzielnym oraz dr Elżbieta Szwałkiewicz 
- Przewodnicząca Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” 
(zdjęcie powyżej). Zaproszenie do udziału w konferencji 
przyjęli również: Janina Okrągły - Posłanka na Sejm RP,  

Roman Kolek - Wicemarszałek Województwa Opolskiego, 
Stanisław Łągiewka - Dyrektor Departamentu Zdrowia  
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, 
Adam Różycki - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Opolu, Aleksandra Walas - Kierownik Referatu 

Obserwatorium Integracji Społecznej Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Opolu, Barbara Strecker - Naczelnik 
Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, 

„POMOC OSOBOM NIESAMODZIELNYM W KONTEKŚCIE ZMIAN SYSTEMOWYCH”

Od lewej: dr E. Szwałkiewicz,  
senator  M. Augustyn, T. Michałek.

Prelegenci konferencji. Uczestnicy konferencji.
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Zdzisław Markiewicz - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie w Opolu, Mirosława Kwatek-Hoffman - Dyrektor 
Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego  
w Opolu. Z ramienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu konferencję 
prowadziły: 
Sabina Wiatkowska - 
Przewodnicząca oraz 
Beata Guzak - Przewod-
nicząca Zespołu Pielę-
gniarek Opieki Długo-
terminowej przy OIPiP 
(zdjęcie obok). 
Celem konferencji było:
• przedstawienie 

obecnej sytuacji osób 
niesamodzielnych  
w Polsce,

• nagłośnienie potrzeby zmian systemowych w zakresie 
świadczeń opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, 
przewlekle chorych oraz seniorów,

• prezentacja założeń do projektu ustawy „O pomocy oso-
bom niesamodzielnym”,

• integracja środowisk działających na rzecz osób niesa-
modzielnych i przewlekle chorych: organizacji pozarzą-
dowych, samorządów, pracodawców, instytucji pomocy 
społecznej itp.
Rosnące niezadowolenie społeczne oraz coraz liczniejsze 

protesty opiekunów dzieci i dorosłych osób niepełnospraw-
nych wyraźnie wskazują na potrzebęzmian w sektorze opie-
kuńczym. 

W którym kierunku jednak powinny pójść zmiany? Czy 
podejmowane obecnie decyzje polityczne wystarczą, by po-
prawić sytuację osób niesamodzielnych?

Odpowiedzią na te i inne pytania może być kon-
cepcja zmian systemowych nagłaśniana przez Koali-
cję „Na pomoc niesamodzielnym”, oparta na reko-
mendacjach zawartych w Zielonej Księdze „Opieka 
długoterminowa w Polsce” oraz założeniach do ustawy  
o pomocy osobom niesamodzielnym, przygotowanej przez 
Grupę Roboczą pod przewodnictwem senatora Mieczysła-
wa Augustyna. W pracach Grupy Roboczej od ponad 3 lat 
z ramienia Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w War-
szawie uczestniczy Sabina Wiatkowska, Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 

Nagłaśniany przez Koalicję projekt ustawy zakłada zbu-
dowanie solidnego i trwałego systemu wsparcia opieki 
nad osobami niesamodzielnymi, który bazuje na szerszym 
kontekście niż aspekt finansowy, obejmując kompleksowy 
zakres wsparcia, zarówno finansowy, społeczny, jak i kultu-
rowy. Fundamentem nowoczesnego systemu ma być przede 
wszystkim opieka domowa oraz rodzina. 
Wsparcie niesamodzielnych dzieci i dorosłych.

Nowe rozwiązania prawne zakładają wsparcie szerokiej 
grupy osób, nie tylko dzieci niepełnosprawnych, ale rów-
nież osób dorosłych, a w głównej mierze niesamodzielnych 
seniorów, którzy z roku na rok będą stanowić coraz liczniej-
szą grupę wymagających pomocy i opieki. 
Legalizacja zatrudnienia opiekunów.

Poza wzmocnieniem autonomii osób niesamodzielnych, 
wsparciem opieki domowej, czy wzrostem dostępności 
usług opiekuńczych, projekt ustawy zakłada również 
wsparcie samych opiekunów. Szacuje się, że wprowadzenie  
w życie nowej ustawy przysłuży się utworzeniu ok. 200 tys. 
miejsc legalnej pracy. Nowy rynek usług będzie szansą na 
pracę przede wszystkim osób w wieku okołoemerytalnym. 
Niewątpliwie, zakładane zmiany ograniczą nierejestrowane 
zatrudnianie w sektorze opieki oraz przyczynią się do 
zmniejszenia odpływu wykwalifikowanych opiekunów do 
innych krajów Unii Europejskiej.

Rozwój rynku opiekuńczego. 
Wsparcie sektora opiekuńczego ze środków publicznych, 

poza podniesieniem poziomu dofinansowania usług opie-
kuńczych, wpłynie także na wzrost ich rentowności, co  
z kolei przyczyni się do rozwoju inwestycji prywatnych  
w tym sektorze, dając szanse na lepszą jakość opieki. 

Zasadniczy etap prac Grupy Roboczej ds. przygotowania 
projektu ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym trwał 
niemal pięć lat. Przygotowana ustawa, ma służyć wdroże-
niu pierwszego w Polsce kompleksowego projektu zmian 
w opiece długoterminowej, ukierunkowanego na wsparcie 
osób niesamodzielnych, poprzez inwestycje w ich opieku-
nów oraz rozwój poszczególnych gałęzi rynku opiekuńcze-
go. Opieka nad osobami niesamodzielnymi zostanie tym 
samym wydzielona jako samodzielne ryzyko w systemie 
zabezpieczenia społecznego. 

Celem  ustawy jest więc zwiększenie dostępności, po-
prawa kompleksowości i ciągłości usług opiekuńczych 
dla osób zależnych od pomocy innych. Drogą do tego, jest 
ustanowienie katalogu świadczeń adresowanych precyzyj-
nie zarówno do osób niesamodzielnych jak i ich bliskich. 
Byłyby one przeznaczone, w formie czeku opiekuńczego 
lub refundacji kwalifikowanych kosztów opieki, na zakup 
dóbr i usług wspomagających wysiłki rodzin i gmin w opie-
ce nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji. 
System ustalania stopnia niesamodzielności (orzekanie to 
trzy stopnie), wysoka wartość świadczeń (od 650 do 1000 
zł), wzbogacenie form usług (teleopieka, opieka wytchnie-
niowa, urlop opiekuńczy), asystent osoby niesamodzielnej 
jako nowy zawód, otwarty, konkurencyjny rynek usług, 
uspołeczniony system kontroli jakości i przeciwdziałania 
nadużyciom oraz  realistycznie zbudowany system finanso-
wania - to zasadnicze rozstrzygnięcia projektu

Efektem jego wprowadzenia będzie upodmiotowienie 
osób niesamodzielnych i ich rodzin w procesie opieki. To 
najbliżsi będą organizatorami i koordynatorami opieki, do-
staną do tego narzędzia oraz środki i uprawnienia do za-
pewnienia jakości świadczeń. Opieka nadal pozostanie 
zadaniem własnym gminy, ale samorządy, w zamian za wy-
pełnienie istotnych dla nowego systemu funkcji, otrzymają 
realne wsparcie w wykonaniu tego zadania. Nowy, boga-
ty w ofertę rynek usług w opiece nad niesamodzielnymi, 
zmniejszenie szarej strefy, utworzenie nowych miejsc pra-
cy, zatrzymanie emigracji opiekunów to dodatkowe efekty 
projektowanych zmian.

Konferencja odznaczyła się wysokim poziomem meryto-
rycznym prezentowanych wykładów. W trakcie konferencji 
z wielkim zainteresowaniem i ożywieniem uczestnicy dys-
kutowali nt. założeń projektu ustawy o pomocy osobom nie-
samodzielnym zaprezentowanych przez Senatora RP Mie-
czysława Augustyna.

W imieniu organizatorów: Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu oraz Koalicji  „Na pomoc niesamo-
dzielnym”, dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji 
za tak liczne przybycie. Dziękujemy także firmie PPH „KO-
SMED” Zbigniew Leżański oraz firmie SCA HYGIENE SP. 
Z O.O. reprezentującej markę TENA za finansowe wsparcie 
tego spotkania.

Beata Guzak

Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” od kilku lat aktywnie na-
głaśnia i wspiera budowę w Polsce nowoczesnego systemu wspar-
cia dla osób niesamodzielnych, w oparciu o rekomendacje zawarte  
w zielonej księdze „Opieka długoterminowa w Polsce” oraz założenia 
do ustawy o pomocy osobom niesamodzielnym, przygotowane przez 
Grupę Roboczą przy Klubie Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. 
Obecnie Koalicja zrzesza 495 organizacje, instytucje oraz osoby dzia-
łające na rzecz osób niesamodzielnych i przewlekle chorych.

Więcej informacji o Koalicji na stronie www.niesamodzielnym.pl

Od lewej: Sabina Wiatkowska i Beata Guzak
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16 maja 2014 r.
*Uroczystość Czepkowania studentów Pielęgniarstwa Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, w której 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiat-
kowska oraz Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka 
Homętowska.
*Spotkanie szkoleniowo-integracyjne zorganizowane z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
zorganizowane przez Delegatów OIPIP oraz OZZPiP Szpi-
tala Wojewódzkiego w Opolu, w którym uczestniczyła Prze-
wodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska oraz Wice-
przewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.
15 maja 2014 r.
*Konferencja regionalna „Pomoc osobom niesamodzielnym 
w kontekście zmian systemowych”, zorganizowana przez 
Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” i Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Opolu w Opolskim Urzędzie 
Marszałkowskim, w której uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
*V Olimpiada Pielęgniarska zorganizowana przez Państwo-
wą Medyczną Wyższą Szkołę Zawodową w Opolu, w której 
uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka 
Homętowska.
14 maja 2014 r.
Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego przy 
OIPiP w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.
13 maja 2014 r.
*Uroczysta konferencja zorganizowana  przez PS ZOZ WCM 
w Opolu oraz Oddział Opolski Koła Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego, okazji Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Dnia Położnej, w której uczestniczyła Przewodni-
cząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
*Posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu w siedzibie OIPiP 
w Opolu.
12 maja 2014 r.
*Uroczyste obchody Dnia Położnej i Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki organizowane przez Warszawską Okręgo-
wą Izbę Pielęgniarek i Położnych w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie, w których uczestniczyła Prze-
wodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
*Spotkanie zorganizowane przez GPP „HIGMED” z Opola, 
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki, w którym 
uczestniczyła Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska.
*Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w za-
kresie Resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz kursu kwa-
lifikacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa ratunkowego dla 
pielęgniarek w ramach Projektu Systemowego „Profesjonal-
ne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Pol-
sce – wsparcie kształcenia podyplomowego”, organizowane-
go przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek 
i Położnych w Rzeszowie, w siedzibie OIPiP w Opolu.
10-11 maja 2014 r.
Kurs specjalistyczny w zakresie Szczepień ochronnych dla 
pielęgniarek organizowany przez ORPiP w Opolu w siedzi-
bie OIPiP w Opolu.
10 maja 2014 r.
Uroczyste obchody Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgnia-
rek i Położnych w Częstochowie, w których uczestniczyła 
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska 
oraz Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska.
9 maja 2014 r.
*Obchody Święta Symboliki Zawodu Pielęgniarki i Położnej 
organizowane przez Państwową Medyczną Wyższą Szkołę 
Zawodową w Opolu, w których uczestniczyła Przewodniczą-
ca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
*Postępowanie kwalifikacyjne kursu specjalistycznego w za-

Kalendarium pracy OIPiP w Opolu, w okresie marzec – maj 2014
kresie Szczepień ochronnych dla pielęgniarek organizowane-
go przez ORPiP w Opolu, w którym uczestniczyła Wiceprze-
wodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.
6 maja 2014 r.
Uroczyste obchody Dnia Położnej i Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki organizowane przez Okręgową Radę Pie-
lęgniarek i Położnych w Opolu odbyły się w Teatrze im. Jana 
Kochanowskiego w Opolu.
28 kwietnia 2014 r.
*Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego w za-
kresie ,,Wykonywania 
i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego” dla pielęgnia-
rek i położnych organizowanego przez firmę MEDIATOR,  
w którym uczestniczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opo-
lu Henryka Homętowska.
*Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego  
w zakresie ,,Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi  
w leczeniu nowotworowym” dla pielęgniarek i położnych 
organizowanego przez firmę MEDIATOR, w którym uczest-
niczyła Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Ho-
mętowska.
24-27 kwietnia 2014 r.
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XVII Zjazdu 
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych, 
które odbyło się w Wiśle, w którym uczestniczyła Beata Gu-
zak – członek ORPiP w Opolu.
25 kwietnia 2014 r.
Na konferencji zatytułowanej „Pielęgniarstwo wczoraj  
i dziś”, zorganizowanej przez ORPiP 
w Jeleniej Górze oraz konsultanta wojewódzkiego w dziedzi-
nie pielęgniarstwa – mgr Jolantę Kolasińską wystąpiła Prze-
wodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
16 kwietnia 2014 r.
*Spotkanie dotyczące realizacji programów zdrowotnych 
„ABC zdrowego odżywiania” oraz „Badaj swoje piersi”  
w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Miasta Opo-
la, w którym uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu  
Sabina Wiatkowska.
*Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego  
w zakresie ,,Resuscytacji krążeniowo - oddechowej” dla 
pielęgniarek, organizowanego przez PMWSZ w Opolu,  
w którym uczestniczyła  Przewodnicząca Komisji Kształcenia  
i Doskonalenia Zawodowego ORPiP w Opolu Elżbieta 
Mieszkowska.
15 kwietnia 2014 r.
Posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu, w którym uczestni-
czyli wszyscy członkowie Prezydium, Przewodnicząca Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych oraz Przewodnicząca 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
14 kwietnia 2014 r.
Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki Od-
działowej Oddziału Neurologii dla Dorosłych „B” w Woje-
wódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym 
w Opolu, w którym z ramienia ORPiP w Opolu uczestniczyli: 
Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska, Wice-
przewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska oraz 
Skarbnik ORPiP w Opolu Barbara Prochota.
11 kwietnia 2014 r.
Posiedzenie Komisji Socjalnej w siedzibie OIPiP w Opo-
lu.  W czasie posiedzenia rozpatrzono łącznie 12 wniosków,  
z tego 8 pozytywnie, 2 negatywnie, 2 przekazano do rozpa-
trzenia przez ORPiP w Opolu.
10 kwietnia 2014 r.
W spotkaniu Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” w Sena-
cie RP, uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabi-
na Wiatkowska.
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3 kwietnia 2014 r.
Postępowanie konkursowe na stanowisko Pielęgniarki 
Oddziałowej Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespo-
łów Abstynencyjnych w Ośrodku Leczenia Odwykowe-
go w Woskowicach Małych, w którym z ramienia ORPiP  
w Opolu uczestniczyli: Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabi-
na Wiatkowska, Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska 
oraz Przewodnicząca OSPiP w Opolu Urszula Kraszkiewicz.
2 kwietnia 2014 r.
*Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” zorganizowała bez-
płatną konferencję szkoleniową pt. „Pielęgniarka Rodzinna 
profesjonalnym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych 
i ich opiekunów - Damy Radę z Pielęgniarką Rodzinną”, 
która odbyła się w Opolu w Hotelu Mercure. W konferencji 
uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Opolu Sabina Wiat-
kowska.
*Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 
działającego przy OIPiP w Opolu w siedzibie OIPiP w Opolu.
31 marca 2014 r.
*Posiedzenie Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdro-
wotnych w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Warszawie, w którym uczestniczyła Przewodnicząca 
ORPiP w Opolu Sabina Wiatkowska.
*Posiedzenie Komisji Kształcenia w siedzibie OIPiP w Opo-
lu.  W czasie posiedzenia rozpatrzono 62 wnioski. Przyznano 
52 refundacje, 8 wniosków rozpatrzono negatywnie, 2 wnio-
ski przekazano do uzupełnienia.
28 marca 2014 r.
XXIII Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu 
odbył się w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.
27 marca 2014 r.
*Spotkanie pielęgniarek medycyny pracy odbyło się w sie-
dzibie OIPiP w Opolu.
*Postępowanie egzaminacyjne kursu kwalifikacyjnego  

w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa anestezjologicznego i inten-
sywnej opieki”, dla pielęgniarek w SP ZOZ w Kędzierzynie - 
Koźlu organizowane przez firmę Mediator, w którym uczest-
niczyła  Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii  
i Intensywnej Opieki – Joanna Dudoń.
26 marca 2014 r.
*Spotkanie pielęgniarek medycyny szkolnej odbyło się  
w siedzibie OIPiP w Opolu.
*Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 
zorganizowała Targi Pracy i Edukacji, w których uczestniczyła 
Sekretarz ORPiP w Opolu Wiesława Grabska.
*Postępowanie kwalifikacyjne, kursu kwalifikacyjnego  
w dziedzinie ,,Pielęgniarstwa chirurgicznego”, dla pielęgnia-
rek w Prudnickim Centrum Medycznym w Prudniku, orga-
nizowane przez AUO OMNIBUS, w którym uczestniczyła   
Wiceprzewodnicząca ORPiP w Opolu Henryka Homętowska.
25 marca 2014 r.
Posiedzenie Prezydium ORPiP w Opolu, w którym uczestni-
czyli wszyscy członkowie Prezydium, Okręgowy Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej oraz Przewodnicząca Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych.
22 marca 2014 r.
Konferencja „Leczenie ran przewlekłych” zorganizowa-
na przez firmę Interrete Sp. z o. o. (Meducare) odbyła się  
w Opolu w Hotelu Mercure. 
21 marca 2014 r.
Postępowanie egzaminacyjne kursu specjalistycznego  
w zakresie ,,Leczenia ran” dla pielęgniarek w Zakładzie 
Opiekuńczo – Leczniczym w Opolu organizowanego przez  
CS LOGOS, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Okrę-
gowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Opolu Urszula 
Kraszkiewicz. 

Zjawiska i procesy społecz-
ne, jakich obecnie jesteśmy 
świadkami pokazują, że 
znajdujemy się w specyficz-
nym etapie zmian społecz-
nych.

Zmiany jakimi jeste-
śmy świadkami zachodzące  
w Europie stawiają przed 
służbą zdrowia, a tym sa-
mym przed pielęgniarstwem, 
liczne wyzwania. Wiek XX  
i XXI to czas innowacji oraz 
wynalazków, które mogą za-
pewnić dłuższe życie. Jednak 
wydłużenie ludzkiego życia 

może przysparzać problemy natury  medycznej.
Podstawowa Opieka Zdrowotna została potraktowana jako 

panaceum na poprawę opieki zdrowotnej. W Europie podej-
muje się intensywne działania  na rzecz rozwoju praktyki 
lekarza rodzinnego pracującego w strukturach POZ, a tym 
samym również rozwoju praktyki pielęgniarki środowiskowo
-rodzinnej (pielęgniarki POZ). Priorytetem jest zapewnienie 
dostępności opieki zdrowotnej na szczeblu lokalnym przez 
oferowanie świadczeń zdrowotnych bliżej miejsca zamiesz-
kania i pracy.

 Obecnie pielęgniarstwo w POZ, a zwłaszcza pielęgniar-
stwo rodzinne jest dziedziną o rosnącym znaczeniu, wy-
magającego dużego zaangażowania. Charakteryzuje się 
ogromną zażyłością z rodziną, wynikającą ze znajomości jej 
problemów. Dziś pielęgniarka musi sprostać wymaganiom 

Pielęgniarstwo w Podstawowej Opiece Zdrowotnej
jakie stawia dynamiczny rozwój cywilizacji.

Biorąc na siebie odpowiedzialność za osobę, rodzinę, a na-
wet grupę społeczną, pielęgniarka pracująca w POZ zyskuje 
coraz większe uznanie w świecie medycznym.

Wizerunek współczesnej pielęgniarki, warunki jej pracy  
i zakres czynności zawodowych  uległy daleko idącej meta-
morfozie. Główną jej cechą „jako zawodowca” jest aktyw-
ność i otwartość na zmiany. Wobec kolejnej reorganizacji  
i przesuwania świadczeń zdrowotnych ze szpitali do bardziej 
dostępnych placówek działających w środowiskach lokal-
nych, dla pielęgniarek pracujących w strukturach POZ poja-
wiają się coraz szersze możliwości  w dziedzinie świadczenia 
opieki pielęgniarskiej na „przyzwoitym poziomie”.

Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznego procesu pro-
fesjonalizacji, w którym pielęgniarka POZ zyskuje coraz 
większą samodzielność, a w związku z tym zwiększa swoją 
odpowiedzialność zawodową.

Pielęgniarki pracujące w strukturach PIOZ stanowią dość 
liczną grupę zawodową w systemie ochrony zdrowia. Wielo-
krotnie udowadniały, że są niezbędne. Jednocześnie najszyb-
ciej przystosowały się do zmian po „zreformowaniu” ochro-
ny zdrowia. 

Priorytetem zmian w ochronie zdrowia jest, aby obecnie 
pielęgniarki pracujące w strukturach Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej zgodnie z obowiązującymi przepisami podejmo-
wały działania  na rzecz zredukowania nierówności w dostę-
pie do usług zdrowotnych, w szczególności zwracając uwagę 
na obszary, gdzie istnieje deficyt usług opiekuńczo-pielę-
gniarskich.

mgr piel. Joanna Siekierka - Członek zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej

mgr piel. Joanna Siekierka.
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Miejsce Pielęgniarki Podstawowej  oPieki   Zdro-

wotnej  w systeMie ochrony Zdrowia

Zasadnicze zmiany nastąpiły jednak w momencie wejścia 
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym tj. od 
dn. 01.01.1999r.  (DZ.U.nr.152 poz.989), czyli od momen-
tu powstania Kas Chorych, a od 2002 roku, Narodowego 
Funduszu Zdrowia. Inflacja w ekonomii, rozwój technologii 
medycznych, starzenie się społeczeństwa, spowodowało, że  
nakłady na diagnozowanie i leczenie chorób są coraz więk-
sze. Głównym źródłem  przychodów stali się pacjenci. Ozna-
cza to, że świadczenia opieki zdrowotnej finansowane są ze 
składki płaconej przez obywateli. Obecnie składka na ubez-
pieczenie zdrowotne kształtuje się na poziomie 9%.

Wprowadzenie do opieki zdrowotnej instytucji lekarza ro-
dzinnego i pielęgniarki rodzinnej (POZ), stanowi podstawę 
przekształconego systemu ochrony zdrowia. Istnieje prawo 
dowolnego wyboru lekarza rodzinnego, pielęgniarki rodzin-
nej i położnej rodzinnej poprzez wypełnienie przez pacjen-
tów tzw. deklaracji wyboru.

Liczba pacjentów objętych opieką jednej pielęgniarki ro-
dzinnej nie powinna przekroczyć 2 750 mieszkańców. Wybór 
pielęgniarki przez pacjenta jest niezależny od lekarza. Listy 
aktywne (deklaracje wyboru) lekarza, pielęgniarki i położnej 
stanowią podstawę wypłaty przez oddział NFZ środków fi-
nansowych z tytułu realizacji umowy na podstawie rocznej 
stawki. Uwzględnia się dodatkowe czynniki korygowane 
współczynnikiem takim jak:
Wiek pacjenta
-  od 0 - 6 lat,
-  od 7- 65 lat,
-  powyżej 65 lat.

Świadczenia na leczenie w POZ, zawierane są na podsta-
wie kontraktów z NFZ.

Jedną z form wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 
(formą bardzo samodzielną i wykorzystaną przez pielęgniar-
ki) jest prowadzenie:
• indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej,
• indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki/ 

położnej,
• grupowej praktyki pielęgniarki/położnej.

Należy stwierdzić, że pielęgniarki bardzo szybko zaadop-
towały się do zmian w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Sa-
modzielnie realizują opiekę w stosunku do pacjentów. Są do 
tego odpowiednio przygotowane i wyszkolone.

Pielęgniarka w Podstawowej oPiece Zdrowotnej  
w Świetle nowych koMPetencji

Miejsce lekarza rodzinnego wydawało się być określone 
od samego początku wprowadzenia medycyny rodzinnej. 
Jego rola jako koordynatora procesu opieki medycznej miała 
być częścią kompetencji lekarza rodzinnego. Przeobrażenia 
w Podstawowej Opiece Zdrowotnej  spowodowały wzrost 
zapotrzebowania  na profesjonalną opiekę medyczną. Pod-
stawową jednostką  powinien być zespół lekarza rodzinnego 
(zespół terapeutyczny). Członkowie powinni posiadać wy-
sokie kwalifikacje zawodowe, społeczno-moralne i etyczne,  
a zwłaszcza odpowiednie predyspozycje do wykonywania 
zawodu. W skład zespołu wchodzić powinni:

Lekarz rodzinny, Pielęgniarka rodzinna, Położna rodzinna 
Pracownik socjalny.

Nie powinno się umniejszać roli przedstawicieli innych pro-
fesji medycznych jak: Fizjoterapeuta, Psycholog, Dietetyk.

Praca zespołu terapeutycznego opiera się również na współ-
pracy z lekarzami specjalistami, pielęgniarkami szpitalnymi, 
pielęgniarkami opieki długoterminowej, pielęgniarkami me-
dycyny szkolnej i innymi pracownikami ochrony zdrowia.

Aby prawidłowo pełnić swoją rolę, musi być dobrze do 
tego przygotowana. Taką szansę dają kursy kwalifikacyjne, 

specjalistyczne i specjalizacje.
Wykonywanie różnych zadań w pracy pielęgniarek w POZ, 

jest oparte na pracy zespołowej.
Dobra organizacja pracy w zespole wymaga wzajemnego 

informowania o stanie zdrowia pacjenta. Podstawą pracy po-
winna być właściwa komunikacja słowna i prawidłowo pro-
wadzona dokumentacja medyczna a także:
Określenie celu działania: jasne przekazywanie komunika-
tów i zleceń, czytelne podpisy osób zlecających, unikanie 
informacji niepełnej, posługiwanie się wcześniej opracowaną 
dokumentacją.

Dobre funkcjonowanie zespołu terapeutycznego w Poradni 
warunkuje  wiele czynników:

• kompetencje zawodowe,
• stosunek emocjonalny do pełnionej funkcji zawodowej,
• sposób radzenia sobie z problemami zawodowymi,
• stosunek do pracy,
• partnerstwo w działaniu.
Praca  w zespołach interdyscyplinarnych, oprócz określe-

nia celów i zadań do wykonania, wymaga wyznaczenia po-
szczególnym członkom zespołu zakresu kompetencji. Pewne 
obszary działalności  poszczególnych jej członków pozostają 
wspólne np. promocja zdrowia, profilaktyka chorób, udziela-
nie porad i konsultacji, edukacja zdrowotna. 

Pacjenci oczekują od zespołu terapeutycznego wskazówek 
dotyczących  aktualnego stanu zdrowia, a także  opiekuńczo-
ści, życzliwości, zainteresowania jego problemami.

Lekarz jest dla chorego źródłem wiedzy na temat choroby, 
powikłań oraz rokowania. Natomiast pielęgniarka  realizuje 
zadania diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne.

Wzrastające oczekiwania odbiorców opieki względem 
pielęgniarek POZ-u, oraz zmiany zachodzące w obecnym 
systemie ochrony zdrowia, a tym samym w podstawowej 
opiece  zdrowotnej, wywołały zainteresowanie tych zawo-
dów odpowiednimi kompetencjami. Międzynarodowa Rada 
Pielęgniarek zdefiniowała kompetencje jako „poziom dzia-
łań ukazujący efektywne zastosowanie wiedzy, umiejętności 
i poglądów”. Określa się, że człowiek kompetentny to taki, 
który posiada kwalifikacje do podejmowania działań, do 
wydawania osądów, opinii i decyzji w określonym obszarze 
działalności zawodowej.
Pod pojęciem kompetencji można rozumieć: obowiązki  
i odpowiedzialność, wiedza i umiejętności, pełnomocnictwa 
i uprawnienia.

Między tymi sferami istnieje wzajemne powiązanie i nie 
ma możliwości wzajemnego wykluczenia się. Analiza funk-
cjonującego od wielu lat w Polsce modelu Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej nie przyniosła w pełni zadawalających 
wyników, a zwłaszcza: 

• brak poprawy stanu zdrowia społeczeństwa,
• niezadowalający poziom świadczeń zdrowotnych,
• brak zadowolenia odbiorców usług medycznych,
• brak satysfakcji zawodowej pracowników.
Wysokie kwalifikacje  pielęgniarki i położnej POZ to 

gwarancja profesjonalizmu realizacji działań. Na kompeten-
cje pielęgniarki  i położnej  POZ  składają się: umiejętno-
ści interpersonalne, zdolność do pracy zespołowej, empatia, 
umiejętność rozwiązywania konfliktów, zdolność do zbiera-
nia i przetwarzania informacji, zachowanie się w sytuacjach 
stresowych, umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach 
stresowych, doświadczenie życiowe pozwalające umiejętnie 
obserwować i analizować zgłoszone problemy.

Obecnie  kompetencje i zadania  realizowane  przez pielę-
gniarkę określają:

Ustawa z dn. 05.07.1996r  (Dz. U. 2001.57.602 z późń. zm.), 
Rozporządzenie MZ z dn. 02.09.1997r.,  w sprawie zakresu 
i rodzaju świadczeń (…) wykonywanych przez pielęgniarkę  
bez zlecenia lekarskiego (DZ.U.1997.116.750), Rozporządze-
nie  MZ z dn. 20.10.2005 r., w sprawie zakresu zadań lekarza, 
pielęgniarki, położnej POZ (DZ.U. 2005.214.1515 I 1816).
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Zgodnie  z rozporządzeniem MZ  z dn. 20.10.2005r  zadań 

pielęgniarki POZ należą:
1. Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki;
realizacja  szczepień ochronnych, organizacja grup wsparcia, 
zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym, prowadzenie edu-
kacji zdrowotnej.
2. Świadczenia diagnostyczne; przeprowadzanie wywiadów 
środowiskowych, wykonywanie pomiarów i ich interpre-
tacja, prowadzenie bilansu wodnego, wykonywanie badań 
przesiewowych.
3. Świadczenia pielęgnacyjne; opieka pielęgnacyjna w róż-
nych fazach choroby, przygotowanie pacjenta do samo opieki 
i samo pielęgnacji.
4. Świadczenia lecznicze; podawanie leków różnymi droga-
mi i technikami, cewnikowanie pęcherza u kobiet, zakładanie 
opatrunków, wykonywanie inhalacji, usuwanie szwów, sta-

wianie baniek, udzielanie pierwszej pomocy w stanach za-
grożenia życia.
5. Świadczenia usprawniające; rehabilitacja przyłóżkowa, dre-
naż złożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej, ćwi-
czenia ogólno usprawniające.

Prawidłowe działanie leczniczo - pielęgnacyjne jest 
podstawowym elementem efektywności w działaniu lekarzy  
i pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej.

Analiza oceny pracy pielęgniarek przekazywana przez pa-
cjentów zadeklarowanych pozwala na optymizm dotyczący 
rozwoju właśnie tej dziedziny.

Wszyscy doskonale wiedzą, że grupa zawodowa pielęgnia-
rek rodzinnych (POZ), jest społeczne bardzo potrzebna. Nie 
ulega wątpliwości, że w obecnym systemie ochrony zdrowia 
pełnią funkcję odpowiednią do potrzeb społecznych jak i do 
swoich szerokich możliwości.

Konferencja  Szkoleniowa Pielęgniarka Rodzinna… 
02.04.2014r w Hotelu MERCURE  w Opolu odbyła się kon-
ferencja szkoleniowa pt” Pielęgniarka Rodzinna profesjonal-
nym wsparciem dla pacjentów niesamodzielnych i ich opie-
kunów – Damy Radę  z Pielęgniarką  Rodzinną”. 

W konferencji uczestniczyły pielęgniarki pracujące w pod-
stawowej opiece zdrowotnej jak i  w Pielęgniarskiej Opiece 
Długoterminowej w województwie opolskim. Patronat nad 

przebiegiem konferencji objęła Okręgowa Izba Pielęgniarek 
Położnych w Opolu, Ewa Chlebek – Konsultant wojewódz-
ki w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz Fundacja 
TZMO SA „Razem Zmieniamy Świat”. 

Po części oficjalnej i rejestracji uczestników prelekcję po-
prowadziła Konsultant Pani Ewa Chlebek (zdjęcie obok), 
która podczas wykładów określiła rolę pielęgniarki podsta-

wowej opieki zdrowotnej  
w organizowaniu opieki 
nad pacjentem obłożnie  
chorym w środowisku do-
mowym i miejscu pielę-
gniarki rodzinnej w POZ, 
w świetle nowych kompe-
tencji. Przedstawiła zasady 
współpracy pielęgniarki 
POZ z innymi świadcze-
niodawcami i kryteria 
kierowania pacjentów do 

innych zakładów opieki zdrowotnej zajmujących się opieką 
nad osobami obłożnie chorymi jak:
Pielęgniarskiej opieki długoterminowej
Poradni opieki paliatywnej
Hospicjum domowego
Hospicjum stacjonarnego

Na koniec prelekcji omówiła nowe uprawnienia jakie 
uzyskały pielęgniarki, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie wykazu wyrobów 
medycznych wydawanych na zlecenie. 

Zgodnie z art. 38.1 ustawy oświadczeniach zdrowotnych 
finansowanych ze środków publicznych, Świadczeniodaw-
com przysługuje na zasadach określonych w ustawie zaopa-
trzenie w wyroby medyczne, na zlecenie osoby uprawnionej. 
Kontynuacja  zaopatrzenia w wyroby medyczne określonych 
w przepisach wydanych na podstawie ust.4 może odbywać 
się także na zlecenie pielęgniarki lub położnej ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Uzupełnieniem wykładu był dokładny in-
struktaż wypełniania druku zleceń na zaopatrzenie w środki 
pomocnicze.

Kolejnym wykładowcą była Pani Iwona Głowacka – kon-
sultant medyczny TZMO SA, która skupiła się na edukacyj-
nej roli pielęgniarki domowej w opiece nad pacjentem prze-
wlekle chorym. Dokładnie omówiła problem nieotrzymania 
moczu oraz jakimi kryteriami należy się kierować się przy 
doborze produktów chłonnych. Nie pominęła również zagad-
nień profilaktyki przeciwodleżynowej z równoczesnym po-
kazem środków do ochrony skóry pacjenta. 

Spotkanie przebiegło w przyjaznej atmosferze, zadawano 
wiele pytań. Uczestnikom szkolenia przekazano dużo no-
wych zagadnień zarówno teoretycznych jak i praktycznych, 
które z powodzeniem możemy wykorzystać w swojej pracy 
zawodowej. Widzimy konieczność ciągłego doszkalania się 
i poruszania tematów przydatnych w praktyce pielęgniarki 
rodzinnej.

Zespół ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej
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Ponieważ niektóre z moich koleżanek i kolegów myślą, 
zastanawiają się czy już nawet planują wyjazd do pracy za 
granicą uważam za sensowne podzielić się z Wami moim 
zagranicznym doświadczeniem.

Jestem pielęgniarką i w związku z tym, że obecnie dyplo-
my polskich pielęgniarek są uznawane w krajach UE i do-
stęp do europejskiego rynku pracy stał się jeszcze łatwiej-
szy, chcę podzielić się z pielęgniarkami w Polsce moim  
7 letnim pobytem i pracą w Wielkiej Brytanii.

W Wielkiej Brytanii spędziłam łącznie 7 lat, ostatnia za-
graniczna przygoda trwała 6 lat i rozpoczęła się w marcu 
2005 roku. Początkowo zatrudniona byłam w prywatnym 
domu dla osób starszych (tzw Residential Home) na sta-
nowisku opiekunki. Przez 1,5 roku mieszkałam i praco-
wałam we wsi Copford, w pobliżu najstarszego miasta  
w Anglii o nazwie Colchester. Przelot i dojazd do Copford 
w całości został zorganizowany i sfinansowany przez an-
gielską Firmę. Już po wylądowaniu, na lotnisku oczekiwała 
na mnie Regionalna Dyrektorka, piękna z długimi włosa-
mi  blondynka, która swoim prywatnym samochodem za-
wiozła mnie wprost  do Domu w którym miałam mieszkać  
i pracować. Mój kiepski angielski (poziom bardzo począt-
kowy) dawał się we znaki od początku i to na każdym kro-
ku, ale nie poddawałam się, a raczej traktowałam to jako 
kolejne wyzwanie do pokonania pojawiających się trudno-
ści. Po 2 miesiącach pobytu w nowym kraju zapisałam się 
do szkoły dla dorosłych dla których język angielski nie był  
językiem ojczystym i dwa razy w tygodniu dojeżdżałam 
do Colchester aby poprawić umiejętność komunikowania 
się w języku angielskim. Jednocześnie poznawałam także 
angielską kulturę, znacząco różniącą się od polskiej, m.in. 
z powodu wielokulturowości angielskiego społeczeństwa 
czy rozwiniętego tam kapitalizmu. Firma wynajmowała mi 
pokój na pierwszym piętrze Domu w którym pracowałam. 
Na parterze natomiast znajdowało się 26 jednoosobowych 
pokoi, część z nich z łazienkami, w których mieszkały oso-
by starsze w wieku powyżej 60 lat, w tym jedna stulatka. 
Na dole, poza tymi pokojami, znajdowała się też kuchnia, 
duża jadalnia, niewielka pralnia i dwa pokoje biurowe. 
Pracę rozpoczęłam jako jedyna Polka w zespole, ale nie 
jedyna cudzoziemka. Gdy w urzędach załatwiałam różne 
formalności, np. związane z ubezpieczeniem społecznym 
to początkowo miałam status emigrantki, potem zauważy-
łam zmianę i byłam już obywatelem Europy, co brzmiało 
bardziej adekwatnie bo przecież Europa w 2005 roku była 
już zjednoczona (Unia Europejska).  Po dwóch tygodniach 
po moim przyjeździe dojechała Ania spod Gdańska, która 
zamieszkała      w pokoju obok mnie i następnie razem 
pracowałyśmy, i było nam raźniej. Ania znała angielski bar-
dzo dobrze toteż pomagała mi w rozmowach gdy tylko ją 
o to poprosiłam. Potem do Ani dołączył jej 6 letni synek 

Praca w Anglii  i tęsknota do Polski i niestety zmuszona była szukać innego zakwaterowania,  
poza tym Domem. Znalazła maleńką kawalerkę w nieda-
lekiej odległości od miejsca pracy i nadal mogłyśmy spę-
dzać wolny czas razem, jeśli miałyśmy na to ochotę. Wieś 
Copford była niewielka, z jednym sklepikiem i okienkiem 
pocztowym, dwoma kościołami i dużym angielskim pu-
bem. Nieopodal znajdowało się także boisko do krykieta, 
wśród drzew, gdzie lubiłam usiąść na ławce i oglądać tre-
ningi, mecze, kompletnie przy tym nie znając zasad gry. To 
co zachwyciło mnie  w tym miejscu, w tej okolicy, to gęsta 
sieć ścieżek do spacerowania, którymi poprzecinane były 
prywatne pola z łanami zbóż, mała rzeka, różne polne za-
drzewienia; są to państwowe ścieżki, udostępnione wszyst-
kim, specjalnie zaplanowane i zaznaczone na mapach,  
w pewnym zakresie przypominające nasze szlaki wędrow-
ne ale jednak inne. W wolnych chwilach po pracy uwiel-
białam wędrować przez pola, podziwiać zachody słońca  
i kolorową, bujną angielską przyrodę. Anglicy znakomicie 
dbają o swoją przestrzeń, o przyrodę, a co najważniejsze 
udostępnili ją wszystkim chętnym poprzez odgórne (czyli 
przez państwo) wytyczenie ścieżek dla pieszych/wędrow-
nych szlaków, prowadzących przez  niziny, doliny, wyżyny, 
góry zarówno te państwowe jak i prywatne. W ten sposób 
nawet przeciętny zjadacz chleba może delektować się uro-
kami natury, kosztować piękno krajobrazu, mimo, że znaj-
duje się ono w prywatnych rękach. Cała Wielka Brytania 
poprzecinana jest takimi ścieżkami, i uważam to za zna-
komity pomysł bo w ten sposób angielska wyspa jest dla 
wszystkich, szczególnie dla lubiących spacery lub dłuższe 
wędrówki, dla ceniących wypoczynek na łonie natury.

Po około pół roku pracy w tym Domu i oswajaniem się 
z potoczną angielszczyzną i nauką w szkole, zdecydowa-
łam się wystąpić do angielskiej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Londynie z wnioskiem o zarejestrowanie mnie 
jako pielęgniarki w Wielkiej Brytanii. Dopiero po około  
6 miesiącach, w tym dwóch osobistych wizytach w Radzie 
w Londynie, otrzymałam pozytywną decyzję, co prak-
tycznie oznaczało, że rynek pracy dla pielęgniarek w WB 
stoi przede mną otworem. Początkowo jakoś temu nie do-
wierzałam ale potem zakochałam się w Anglii jako kraju 
pełnym szans i możliwości zmiany swego życia i pracy na 
lepsze. Rozpoczęłam poszukiwania pracy na stanowisku 
pielęgniarki, jednak niewystarczająca znajomość języka 
angielskiego znacząco ograniczała zakres moich poszuki-
wań. W swojej firmie także rozgłosiłam tę dobrą wiado-
mość, że mam uprawnienia pielęgniarki i szukam pracy 
na tym stanowisku. Dyrektor firmy obiecał mi, że skieruje 
zapytanie do menedżerów wszystkich domów tworzących 
tę firmę, znajdujących się w różnych zakątkach WB. I co? 
I po około 3 miesiącach zaproponowano mi awans i pracę 
na stanowisku pielęgniarki z wynagrodzeniem nieporów-
nywalnym z tym, które otrzymywałam jako opiekunka. 
Wiązało się to niestety ze zmianą miejsca zamieszkania  
i koniecznością przeprowadzenia do Coulsdon pod Londy-
nem, do Domu Opieki Pielęgniarskiej, gdyż dom w którym 
obecnie pracowałam nie zatrudniał pielęgniarek. Nie byłam 
zadowolona z tego powodu bo nie cierpię wielkich miast 
a poza tym Londyn należy do miast niebezpiecznych. Na 
małej wsi czułam się bardzo dobrze, uwielbiałam to miej-
sce, piękne i już znajome, a tu czekała na mnie koniecz-
ność zmiany miejsca pracy i mieszkania, wyprowadzenia 
się. Londyn był mi znany dużo wcześniej, ponad 20 lat 
temu, spędziłam tam rok czasu i okiem turysty oceniam 
je pozytywnie, natomiast powtórnie tam mieszkać i pra-
cować? Jednak z drugiej strony oczekiwało tam na mnie 
kolejne wyzwanie (przygoda) – nowa praca na stanowisku 
pielęgniarki, wyraźny, szybki awans, pokój do wynajęcia  
w przystępnej cenie, towarzystwo Polaków w pracy i sym-
patyczna szefowa. Hm… długo nie zastanawiałam się. By-
łam taka szczęśliwa i wdzięczna Firmie za tę możliwość 
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pracy w WB na stanowisku pielęgniarki, że przy najbliższej 
okazji która się nadarzyła, osobiście podziękowałam Dy-
rekcji Firmy (z siedzibą w Londynie) i nie omieszkałam 
dodać, że zakochałam się w Anglii, że tak wiele otrzymu-
ję, że spełniam swe marzenia, że… Patrzyli wtedy na mnie 
tak jakoś dziwnie i słuchali jakby z niedowierzaniem albo 
może czuli się zażenowani.

Teraz miałam pracować w Domu Opieki Pielęgniarskiej 
(Nursing Home) w podlondyńskim miasteczku Coulsdon, 
w pobliżu Croydon, określanego jako najbardziej wielokul-
turowe miasto w Wielkiej Brytanii. Brzmiało to i wyglą-
dało dość egzotycznie, wyraźnie przeważała tam kultura 
afrykańska i hinduska. Dom w którym podjęłam nową pra-
cę był 22-łóżkowy, ze starszymi osobami (średnia wieku to 
92 lata), wymagającymi stałej opieki pielęgniarek i opie-
kunek, zarządzany przez menedżera pielęgniarkę. (Domy 
tego typu w WB to domy najczęściej prowadzone i kiero-
wane przez personel pielęgniarski). Samodzielne dyżury 
rozpoczęłam stosunkowo szybko bo zaledwie po 2-tygo-
dniowym okresie pracy z inną pielęgniarką. Potem rzuci-
łam się na  jeszcze  głębsze wody i zgodziłam na pełnienie 
funkcji kierownika zmiany (Senior Staff). Uczyłam się bar-
dzo, bardzo dużo, permanentnie byłam szkolona, znacząco 
rozszerzyłam swe kompetencje, właściwie zdobyłam nowy 
zawód (i to w obcym języku);  kompetencje pielęgniarki  
w WB znacząco różnią się od tych w Polsce, bo na przykład 
bardzo rozwinięta jest tam funkcja zarządzania personelem, 
i nie ma żadnych wątpliwości, że zawód pielęgniarki jest 
tam samodzielną profesją, o czym świadczy chociażby 
sposób współpracy z innymi członkami zespołu interdy-
scyplinarnego, po odpowiednim przeszkoleniu pielęgniar-
ki mogą otrzymać uprawnienia do wystawiania recept, 
bardzo duży jest prestiż zawodu, a głównym celem pracy 
jest dobro pacjenta, to on jest osadzony w centrum działań 
interdyscyplinarnego zespołu. Poza tym i jakby dodatko-
wo jeszcze, niewystarczająca znajomość języka angielskie-
go w stosunku do wymagań zawodowych i bardzo  dużej 
odpowiedzialności powodowały, że praca ta była dla mnie 
wyzwaniem i to największym w całym moim dotychczaso-
wym życiu zawodowym, ale także bardzo stresującym do-
świadczeniem. To, czego nauczyłam się i doświadczyłam, 
w czasie prawie 2-letniej pracy na stanowisku pielęgniarki 
w tym Domu, zapewne wystarczyłoby na materiał do bar-
dzo interesującej książki, niestety, w większości w kon-
wencji dramatu. Doświadczyłam szoku i to nie tylko kul-
turowego, a także olbrzymiego niedowierzania, że w XXI 
wieku, w bogatym kraju zachodnim, działa taki właśnie 
system opieki nad osobami starszymi. Kompletnie nie za-
imponowano mi ani jakością opieki, ani warunkami pracy. 
Jedynie warunki wynagrodzenia były dobre. I zrozumiałam 
też, dlaczego tak dziwnie wtedy na mnie patrzyli - Zarząd 
Firmy, gdy podziękowałam i wyraziłam swą wdzięczność 
za umożliwienie mi pracy na stanowisku pielęgniarki. Oni 
doskonale wiedzieli to, o czym ja kompletnie nie miałam 
wtedy, gdy awansowałam, pojęcia a czego potem doświad-
czyłam, zobaczyłam, usłyszałam…  I wtedy też niestety ale 
odkochałam się, czar Anglii jakby prysł. Uczucia zmien-
ne są, a rzeczywistość angielska w tym zakresie i w tym 
konkretnym Domu okazała się dla mnie po prostu nie do 
przyjęcia. Moje niedowierzanie niestety trwa, i nadal za-
daję sobie to pytanie: Jak to możliwe?  Jak to możliwe, że 
opieka nad ludźmi starszymi, czasami w końcowym eta-
pie ich życia, jest aż tak nieludzka w WB, w zamożnym 
kraju? I czy tylko w WB? Dlaczego na przykład 90-letnim 
Anglikiem, wymagającym całkowitej opieki/pomocy, któ-
rego rodzina (gdy ten był młody) handlowała mieszkań-
cami Afryki, teraz opiekują się  – w ostatnim etapie jego 
życia - młodzi Afrykanie, potomkowie sprzedawanych    
i kupowanych dziadków, babć. Takie „spotkania po latach” 
przedstawicieli „Panów” i potomków niewolników miaż-

dżyły wszystkie szczytne ideały i procedury. To tylko jeden      
z przykładów tego, jakie konsekwencje może powodować 
życie w społeczeństwie wielokulturowym.

Oczywiście, mam także bardzo dużo pięknych wspo-
mnień, sporo z nich związanych jest i wynika z bezpośred-
nich kontaktów ze starszymi osobami w tym Domu, czy  
z członkami ich rodzin. Jestem pełna podziwu, jak wspa-
niały może być człowiek u kresu swego życia, pogodny, 
pogodzony z sytuacją, kochający życie i ludzi, altruistycz-
ny, kochający całym sobą. Próbowałam znaleźć odpowiedź 
na pytanie – jak to się dzieje, jak oni to robią, skąd to mają, 
że jest w nich tak dużo tej pięknej strony bycia człowie-
kiem, że są tacy twardzi, nienarzekający, mimo bólu, cho-
roby, niepełnosprawności i całkowitej zależności od innych 
osób oraz bardzo niekorzystnych warunków zewnętrznych,  
w jakich przyszło im spędzić ostatnie lata, czasami miesią-
ce, czy tygodnie swego życia. Z niektórymi osobami za-
przyjaźniłam się i udawało nam się podarowywać/ wymie-
niać to co mieliśmy najlepszego i czego najbardziej każde  
z nas wtedy potrzebowało. To są niesamowite doświadcze-
nia, niezapomniane, wzajemnie budujące. Pewnego dnia 
uzyskałam odpowiedź od 85 letniej Veroniki na nurtujące 
mnie zagadnienia. Veronika na moje pytanie o to, co obec-
nie jest dla niej najważniejsze, odpowiedziała, po krótkim 
zastanowieniu – duma i niezależność;  inny z kolei pacjent 
kochał nie tylko swą rodzinę, najbliższych, ale takimi uczu-
ciami darzył też innych, był radosny, pocieszał, wspierał, 
tak jak najlepiej potrafił, niezwykle życzliwy i aktywny. To 
zadziwiające ileż ufności Ci ludzie wyrażali. To co ich łą-
czyło to zapewne zadowolenie ze swego życia, tego jakie 
ono było i co przeżyli, i ta nieprzeciętna pogoda życia. Oni 
naprawdę wyrażali swym życiem wartości które wybrali.

Z Firmą rozstałam się po trzech latach pracy składając 
wypowiedzenie i podając prawdziwe powody.

Następnie prowadziłam własną działalność gospodarczą 
(firma jednoosobowa), składki na ubezpieczenie społecz-
ne są tam bardzo niskie, i poza usługami opiekuńczymi                           
i pielęgniarskimi miałam czas na nową pasję- coaching, 
ukończyłam różne kursy, praktykowałam, dokończyłam 
też wcześniej rozpoczęte studia. Poza aktywnym życiem   
w innej kulturze bardzo tęskniłam za Polską, polskim kra-
jobrazem, przyrodą, kulturą, poezją, mową ojczystą, ro-
dziną; marzyłam o powrocie tak mocno, aż w końcu zna-
lazłam powody aby wrócić. Polska, Polacy, miasto Łódź,  
w którym mieszkałam przed wyjazdem do WB, w kontek-
ście tej zagranicznych doświadczeń nabrały dla mnie zu-
pełnie innego znaczenia, stały się bardzo bliskie, bardziej 
kochane, bo ich brak i tęsknota były bardzo silne. Podró-
że zatem nie tylko kształcą ale pozwalają bardziej docenić 
własne gniazdo, kraj ojczysty, przynajmniej tak się stało  
w moim przypadku. 

Co robię obecnie, po powrocie? Od dwóch lat odnajdu-
ję się w polskiej rzeczywistości, zmieniłam miejsce za-
mieszkania, z Łodzi przeniosłam się do małej malowniczej 
nadwarciańskiej wsi  i obecnie w pobliskim szpitalu w War-
cie świadczę usługi pielęgniarskie.

Nie napisałam o wielu innych ważnych i ciekawych rze-
czach, np. o kosztach jakie poniosłam, psychologicznych, 
społecznych, rodzinnych, ale trudno jest  napisać, w jednym 
artykule, o wszystkim. Mam jednak nadzieję, że informacje 
te będą dla Ciebie przydatne, lub przynajmniej interesujące. 
Chętnie nawiążę kontakt z koleżankami i kolegami po fa-
chu a zatem jeśli czujesz niedosyt i chcesz uzyskać więcej 
informacji, to nie zwlekaj, zadzwoń lub napisz, tel. kom. 
517166820, adres mailowy elapacholczyk@interia.pl, 
chętnie odpowiem na Twoje pytania, może pomogę podjąć 
właściwą decyzję. Może spotkamy się na kawie, czacie?  

Elżbieta Pacholczyk
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wProwadZenie 
Psycholodzy ewolucyjni za-

kładają, że jednym z głównych 
zadań kobiety jest wybranie do-
stępnego, zdrowego i dobrze sy-
tuowanego partnera, czyli takie-
go, który pozwoli im wydać na 
świat zdrowe potomstwo (Buss, 
2001). Oczywiście nie wszyscy 
podzielają zdanie, że głównym 
sensem istnienia człowieka jest 
reprodukcja jego genów, nie-
mniej pogląd ten znalazł spo-
re grono zwolenników. Wśród 
opozycjonistów znajduje się 

zdanie Anny Glińskiej Lachowicz, która w 2008r. przepro-
wadziła badania mające na celu wyeksponowanie przyczyny 
skłaniającej partnerów do podjęcia decyzji o poczęciu dziec-
ka. Z analizy wypowiedzi respondentów wynikało, że naj-
częściej jest nią chęć uzyskania pełnej rodziny, a warunkiem 
niezbędnym do jej zaistnienia, jest pojawienie się potomstwa 
(Lichtenberg-Kokoszka, Janiuk, Dzierżanowski, 2008). Z po-
zycji pedagogiki rodziny przyjście na świat potomstwa wiąże 
się ze spełnieniem jednej z głównych funkcji rodziny, mia-
nowicie funkcji prokreacyjnej. Jeśli chodzi o same kobiety, 
to ich dzietność i podejście do macierzyństwa niewątpliwie 
uległo zmianie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, 
jednak biorąc pod uwagę statystyki urodzeń i liczby par po-
dejmujących się leczenia niepłodności, wciąż wiele z nich 
w pewnym okresie swojego życia pragnie dziecka (Bielaw-
ska-Barotowicz, 2006). Wszystko to eksponuje prawdziwość 
stwierdzenia, że posiadanie potomstwa jest istotnym zdarze-
niem w naszym życiu i mimo przemian dokonujących się we 
współczesnych społeczeństwach- wciąż chcemy mieć dzie-
ci. Czasem jednak to nie tylko kwestia woli i chęci: liczba 
par borykających się z problemem niepłodności jest wysoka, 
czego dowodzi fakt uznania niepłodności przez Światową 
Organizację Zdrowia za chorobę społeczną, ponadto pewien 
odsetek kobiet boryka się z problemem donoszenia ciąży, co 
się wiąże ze stratą dziecka już w okresie prenatalnym, a jak 
podaje Grzegorz Bręborowicz, liczba samoistnych poronień 
i śmierci wewnątrzmacicznych płodu utrzymuje się wciąż na 
stałym, dość wysokim poziomie (Bręborowicz, 2002). 
charakterystyka roZwoju Prenatalnego 
Ciąża wpływa na rozwój biopsychospołeczny kobiety, męż-
czyzny oraz według doniesień neonatologów oddziałuje na 
dziecko. Z perspektywy psychologii prenatalnej okres cią-
ży wiąże się z kryzysem rozwojowym, którego pozytywne 
przeżycie prowadzi do funkcjonowania na wyższym pozio-
mie dojrzałości psychicznej (Lichtenberg-Kokoszka, Janiuk, 
Dzierżanowski, 2008). Nie każdy jednak ma okazję w pełni 
zmierzyć się z tym kryzysem rozwojowym- nie mają takiej 
możliwości pary doświadczające straty dziecka w okresie 
prenatalnym. By w pełni zrozumieć z czym się ta strata wią-
że, warto znać charakterystykę przebiegu rozwoju dziecka  
w łonie matki. 

Czas rozwoju prenatalnego w ciąży prawidłowej wynosi 
38-40 tygodni, podzielony jest na trzy okresy, zwane tryme-
strami. 

I Trymestr- to pierwsze trzy miesiące życia płodowego 
(od zapłodnienia do 13 tygodnia ciąży). Do końca 8 tygodnia 
ciąży mówimy o rozwoju zarodkowym (embrionalnym),  
a następnie płodowym. To okres najintensywniejszych zmian 
rozwojowych związanych z namnażaniem się komórek 
zarodka i różnicowaniem się narządów. Zapłodniona komórka 
jajowa przechodzi serię podziałów mitotycznych, powodujące 

Strata dziecka w okresie prenatalnym. Perspektywa medyczna.
Monika Haimann (zdjęcie poniżej), Samodzielny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Opolu                        

formowanie się moruli, blastuli, blastocysty, zagnieżdża się 
w ścianie macicy (Bręborowicz, G.H., 2002, s.62). W 6 dniu 
od zapłodnienia kształtują się trzy listki zarodkowe, a z nich 
w 3 tygodniu życia dziecka tkanki i narządy; formułuje się 
cewa nerwowa, z której powstanie mózg i rdzeń kręgowy. 
W 3 tygodniu zaczyna bić serce rozwijającego się dziecka, 
następnie pojawiają się zawiązki ramion i nóg. W 8 tygodniu 
większość narządów jest już wykształcona, a zarodek 
przypomina swoim wyglądem istotę ludzką. Kończąc ten 
okres dziecko mierzy 3 cm, czyli zwiększyło do tej pory swój 
rozmiar średnio 40 tys. razy. Pod koniec 12 tygodnia dziecko 
ma 7,5 cm wzrostu i waży ok. 14 g (Kornas-Biela, 2004). 

II Trymestr (13-25 tydzień ciąży) to okres intensywnego 
wzrostu płodu. Dziecko w tym czasie jest bardzo aktywne  
i ćwiczy swoje ruchy, które matka wyczuwa około 4 mie-
siąca ciąży. „Wykształcają się poduszeczki dotykowe palców  
i bruzdy tworzące charakterystyczny dla każdej osoby układ 
linii papilarnych” (Kornas-Biela, 2004). Dziecko zaczyna 
reagować na dźwięki, ssie kciuk. Na przełomie 5/6 miesią-
ca dziecko nabywa umiejętności przechodzenia ze stanu 
czuwania do snu. Pod koniec 6 miesiąca dziecko mierzy ok.  
30-35 cm i waży ok. 900-1350 gram. 

III Trymestr (25- 38/40 tydzień ciąży) to czas gdy dziecko 
przede wszystkim przybiera na wadze i długości, jego ciało 
ulega zaokrągleniu. Dynamicznie rozwija się układ mózgo-
wy- już nie w sensie ilościowym, a jakościowym. Tworzą się 
charakterystyczne bruzdy na powierzchni kory mózgowej, 
trwa proces mielinizacji włókien nerwowych (Kornas-Biela, 
2004). Intensywnie rozwijają się ośrodki kontrolujące tem-
peraturę ciała, ruchy oddechowe i połykania. W tym czasie 
kształtuje się osobowość dziecka. Rozwijają się odruchy ssa-
nia, chwytania, stąpania, poszukiwania pokarmu, odczuwa-
nia bólu. Pod koniec tego trymestru dziecko mierzy około 50 
cm i waży około 3400 gram (Bręborowicz, 2002). 
Poronienie jako ŚMierć dZiecka w okresie PrenatalnyM 

Poronienie, wiążące się ze stratą dziecka w okresie prena-
talnym, definiowane jest jako wydalenie z macicy jaja płodo-
wego do 22 tygodnia ciąży i uznane jest za najczęstsze samo-
istne jej powikłanie. 

Rozróżnia się poronienia sporadyczne, rozumiane jako jed-
nokrotne bądź dwukrotne oraz nawracające, dotykające oko-
ło 1% kobiet, wówczas gdy doświadcza ona tego powikłania 
co najmniej trzykrotnie. 

Wśród postaci poronienia wymienia się: zagrażające, nie-
zupełne (w toku), zatrzymane i zupełne. Poronienie zagra-
żające stwierdzamy w przypadku bezbolesnego krwawienia  
z macicy, czasem towarzyszą mu skurcze, wiek ciążowy 
mieści się między 6 a 22 tygodniem ciąży. Poronienie w 
toku wiąże się z krwawieniami i bólami o różnym nasileniu,  
w badaniu ginekologicznym stwierdza się elementy jaja pło-
dowego w ujściu wewnętrznym szyjki macicy. Poronienie za-
trzymane stwierdzamy w momencie gdy nie nastąpiło wyda-
lenie obumarłego płodu w przewidzianym okresie, tj. w ciągu 
14 dni od momentu stwierdzenia śmierci płodu (Skrzypczak, 
2006). 
dane statystycZne dotycZące Poronień 
Dane szacunkowe wskazują, że 25% kobiet utraciło jedną 
lub więcej ciąż. Dokładne dane liczbowe są trudne do okre-
ślenia ze względu na to, że do poronienia często dochodzi  
w pierwszych tygodniach ciąży, podczas gdy kobieta nie zda-
je sobie sprawy ze swojego stanu. W związku z tym przyjmu-
je się, że 15% stwierdzonych ciąż ulega poronieniu jednak 
w rzeczywistości ich liczba jest najprawdopodobniej wyższa 
(Skrzypczak, 2006). 

Z danych statystycznych opolskiego Samodzielnego 
Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką  
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i Dzieckiem w Opolu wynika, że ilość poronień w 2009r. 
dotyczyła 10,8% ciąż, w roku następnym 11,1%, w 2011r. 
12,42%, a w ostatnim 2012r. 11,79% stwierdzonych ciąż. 

Ryzyko poronienia maleje wraz z wiekiem ciążowym, czy-
li zaawansowaniem ciąży i jest wyższe w okresie początko-
wym. Częstość poronień jest większa u kobiet decydujących 
się na dziecko po 35 roku życia (Bręborowicz, 2002).  

Przyczyną poronień najczęściej są zaburzenia chromo-
somalne zarodka, w tym wypadku poronienie występuje 
jako efekt selekcji naturalnej- usuwany jest organizm, któ-
ry prawdopodobnie nie byłby w stanie dalej się rozwijać. 
Według badań histopatologicznych wydalonego jaja płodo-
wego 50-60% poronień w pierwszym trymestrze ciąży spo-
wodowane jest aberracjami chromosomalnymi (Skrzypczak, 
2006,). Jako inne przyczyny wymienia się choroby rodziców,  
w tym szczególnie matki: przewlekłe, zakaźne czy infek-
cyjne. Niesprzyjającym czynnikiem jest ponadto nieprawi-
dłowość w anatomicznej budowie żeńskiego układu rozrod-
czego, tj. macica jednorożna, obecność przegrody w macicy. 
Wpływ stresu i wysiłku uznany jest za niejednoznaczny  
(Bręborowicz, 2002). 

Wśród metod zapobiegawczych zaleca się przygotowa-
nie rodziców do ciąży, rozumiane jako skontrolowanie sta-
nu swego zdrowia oraz podjęcie działań zmierzających do 
jego poprawy, do których zalicza się rezygnację z używek, 
suplementację witaminami, wykonanie zalecanych szczepień 
przeciwko chorobom zakaźnym (głównie różyczce), zbada-
nie obecności przeciwciał w kierunku chorób mających udo-
wodniony szkodliwy wpływ na rozwój płodu (m.in. toksopla-
zmoza, cytomegalia)(Skrzypczak, 2006). 
Procedury MedycZne PodejMowane Po ŚMierci Płodu

Gdy wiek ciążowy nie przekracza 6 tygodnia najczęściej 
dochodzi do jednofazowego poronienia zupełnego, wtedy 
całość jaja płodowego zostaje jednocześnie wydalona przez 
organizm kobiety- taka sytuacja nie wymaga inwazyjnych 
zabiegów medycznych (Bręborowicz, 2002). 

W przypadku stwierdzenia poronienia zagrażającego zwią-
zanego z niewydolnością fazy lutealnej, niewydolnością 
szyjki macicy czy skurczami macicy, podejmuje się lecze-
nie farmakologiczne mające na celu podtrzymanie ciąży 
(suplementacja luteiny, założenie szwu na szyjkę macicy, 
podaż leków tokolitycznych- hamujących skurcze macicy).  
W przypadku poronienia w toku postępowaniem z wyboru 
jest wyłyżeczkowanie jamy macicy. Gdy stwierdzamy poro-
nienie zatrzymane w pierwszej kolejności podejmowane są 
czynności zmierzające do indukcji porodu, a następnie prze-
prowadzane jest łyżeczkowanie (Bręborowicz, 2002). 
ForMy PoMocy Po stracie dZiecka w okresie PrenatalnyM 

Dane dotyczące działań podejmowanych przez personel 
medyczny wobec kobiety doświadczającej straty dziecka w 
okresie prenatalnym zostały zebrane na podstawie wywiadu 
przeprowadzonego z Pielęgniarką Oddziałową Ginekologii 
Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowot-
nej nad Matką i Dzieckiem w Opolu, mgr Marią Zyburą. 
Celem  nadrzędnym podejmowanych czynności nazywa ona 
przede wszystkim zminimalizowanie negatywnych przeżyć 
związanych z poronieniem. Duży wysiłek pokładany jest  
w nadaniu wiadomości o śmierci dziecka właściwej formy. 
Pracownicy okazują rodzicom szacunek dla ich straty z naj-
większą dozą empatii. 

Rozmowa prowadzona jest z niedoszłą matką, bądź z oboj-
giem rodziców, jeśli kobieta wyraża na to zgodę. Pracowni-
cy szpitala podkreślają pozytywne aspekty obecności męż-
czyzny w trakcie udzielania informacji o stanie ciąży, który 
może udzielić swojej partnerce bezpośredniego wsparcia, za-
zwyczaj też zapamiętuje więcej ważnych informacji niż sama 
pacjentka. Podejmowana rozmowa ma na celu zmniejszenie 
napięcia i niepewności oraz udzielenie wsparcia. Pracownicy 
szpitala starają się w trakcie takich rozmów unikać zawodo-
wego żargonu, używać prostych i zrozumiałych zdań. Perso-

nel unika luźnych, bezosobowych i prywatnych rozmów. 
Następnie rodzicom stwarza się możliwości największej 

intymności i przede wszystkim ciszy i spokoju. Pacjentki 
nie umieszcza się na sali wśród szczęśliwych matek zarówno  
w ciąży jak i w połogu. Pacjentka dokładnie jest informowa-
na o tym jakie badania i zabiegi będą wykonane, a ilość osób 
asystujących w tego typu zabiegach jest ograniczona. 

Określa się jak wygląda proces poronienia i z jak długim 
pobytem w szpitalu będzie się on wiązał. W zależności od 
potrzeb matce oferowana jest pomoc farmakologiczna ma-
jąca na celu łagodzenie dolegliwości bólowych po poronie-
niu, hamujących laktację itp. Jasno opisuje się pacjentce ja-
kie dolegliwości fizyczne i psychiczne mogą jej po wyjściu 
ze szpitala towarzyszyć i jak sobie z nimi radzić, bądź gdzie 
szukać pomocy. Rodzice otrzymują informację o możliwości 
skorzystania w trakcie pobytu w szpitalu z porady psycho-
loga oraz gdzie mogą po opuszczeniu szpitala szukać profe-
sjonalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej, w tym 
także spotkać osoby o podobnych doświadczeniach. 

Informuje się rodziców co się stanie dalej ze szczątkami 
oraz o ich możliwościach dotyczących pochówku- pacjent-
kom nie sugeruje się jaką decyzję mają w związku z tym pod-
jąć. Udziela się także informacji o prawach przysługujących 
po wyjściu ze szpitala odnośnie aktu urodzenia dziecka, kar-
ty zgonu, pochówku, zasiłku pogrzebowego, urlopu macie-
rzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego. Jak mówi Pani Maria 
„Upewniamy się, czy pacjentka rozumie przekazywane jej 
treści, mając na uwadze utrudnioną współpracę, wynikającą 
ze stanu emocjonalnego matki po stracie dziecka. Jeśli zacho-
dzi taka potrzeba cierpliwie i spokojnie powtarzamy wszyst-
kie informacje”.  
PodsuMowanie 
Sytuacja doświadczenia poronienia jest szczególną sytuacją 
związaną ze stratą dziecka. Wiąże się z niemożnością zre-
alizowania pragnienia bycia rodzicem i staje się czynnikiem 
niezwykle stresogennym, oddziałującym negatywnie na stan 
zdrowia i obraz o sobie (Steuden, Janowski, 2009). Poronie-
nie jest niezwykle złożonym procesem dotykającym każdego 
aspektu ludzkiej egzystencji: biologicznej, psychicznej i spo-
łecznej. W świetle obecnych badań wciąż jest ono procesem 
niedostatecznie poznanym i wiele jest w tym zakresie nadal 
do zrobienia. W medycynie oczekuje się przede wszystkim 
poszerzenia wiedzy w zakresie mechanizmów prowadzących 
do poronienia, w czym upatruje się możliwości podjęcia sku-
tecznych działań zapobiegawczych. Strata upragnionego, 
nienarodzonego dziecka wiąże się z traumą, rzutującą cień na 
dalsze życie. Istotnym jest udzielanie w tym okresie rodzinie 
pomocy i wsparcia, mającego na celu zagwarantowanie jak 
najlepszych warunków umożliwiających pogodzenie się z za-
istniałą sytuacją, a także w miarę możliwości wspomaganie 
w powrocie do stanu zdrowia sprzed ciąży. 
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MINISTER ZDROWIA
MZ-MD-S-079-4920-26/JK/14

Warszawa, 2014-04-07
 
W wyniku nowelizacji Kodeksu Karnego (kk) dokonanej 

ustawą 7. dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks 
karny oraz ustawy - Kodeks postępowania karnego, uchylo-
ny został art. 205 k.k. przewidujący wnioskowy tryb ścigania 
przestępstw Przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. 
Powyższa zmiana prawna spowodowała, iż stosowanie prze-
mocy seksualnej oraz gwałt jest przestępstwem ściganym  
z urzędu.

 Wobec powyższego, gdy personel medyczny (w szcze-
gólności lekarz, pielęgniarki, położne) udzielając świadczeń 
medycznych stwierdza, że zachodzi podejrzenie, iż ma do 
czynienia z ofiarą przemocy seksualnej, powinien przekazać 
powiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do 
prokuratury łub powiadomić Policję.

W sytuacji badania ofiary gwałtu w podmiocie leczniczym, 
personel medyczny powinien podjąć współpracę z Policją 
w procedurze zabezpieczenia śladów, przy użyciu zestawu 
kryminalistycznego. Postępowanie z użyciem dostarczonego 
przez policję zestawu kryminalistycznego umożliwi zabez-
pieczenie dowodów przestępstwa przed ich utratą. Procedura 
zabezpieczenia dowodów ma na celu identyfikację sprawcy 
oraz dochodzenie sprawiedliwości na drodze sądowej.

Przypomnienia wymaga również, stanowisko Ministerstwa 
Zdrowia w sprawie obowiązku zgłaszania przypadków prze-
mocy w rodzinie przez personel medyczny.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie (Dz. U. 2005, Nr 180, poz. 1493) stanowi, iż 
osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiąz-

Pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązków pielęgniarek i położnych związanych ze 
zgłaszaniem przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajowej oraz w sprawie obo-

wiązku zgłaszania przypadków przemocy w rodzinie
ków, służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie 
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, z użyciem 
przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Po-
licję lub prokuratora.

Ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez 
przedstawicieli ochrony zdrowia :w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie określa pro-
cedura pod nazwą „Niebieskie Karty”. Została ona ustano-
wiona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 
2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzo-
rów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, 
poz. 1245).

Uzupełnianie Niebieskich Kart jest) elementem udzielane-
go świadczenia, w trakcie którego lekarz bądź inny pracow-
nik medyczny może dostrzec objawy świadczące o stosowa-
niu przemocy. Brak podejmowania przez Państwa działań  
w ramach procedury „Niebieskie Karty” oznacza utrzymanie 
się zagrożenia dla zdrowa bądź życia pokrzywdzonych.

Dlatego zwracam się do wszystkich pracowników ochrony 
zdrowia o postępowanie zgodnie określonymi procedurami 
zarówno w przypadku udzielania pomocy medycznej ofiarom 
przemocy seksualnej jak a ofiarom doświadczającym prze-
mocy w rodzinie.

Do Państwa należy udzielanie niezbędnych świadczeń me-
dycznych ofiarom przestępstwa oraz zgłoszenie podejrzenia 
o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania.

Formularz niebieskiej karty dostępny jest stronie Rządowe-
go Centrum Legislacji pod adresem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/6551/12839/12840/do-
kument9493.pdf

Podsekretarz Stanu
Aleksander Sopliński

Stanowisko dotyczące rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.  
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek  

i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
Zakres spraw regulowanych w rozporządzeniu z dnia 28 

grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami, które weszło  
w życie w dniu 1 stycznia 2013 r., wynika z upoważnienia 
określonego w art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 
r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. 
zm.), który wskazuje, że Minister Zdrowia określi w drodze 
rozporządzenia sposób ustalania minimalnych norm zatrud-
nienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami. 

Rozporządzenie nie zawiera przepisów regulujących za-
trudnienie czy też organizację pracy, a jedynie wskazuje spo-
sób ustalenia minimalnych norm. 

Rozporządzenie zawiera kryteria, które powinny być 
uwzględnione przy określaniu kategorii opieki do której 
może zostać zakwalifikowany pacjent, co z kolei powinno 
być ważnym elementem przy określaniu zasad opieki nad 
pacjentem i stanowić podstawę do podejmowania przez kie-
rownika podmiotu leczniczego decyzji dotyczącej liczby 
pielęgniarek i położnych zatrudnionych na danym oddziale. 
Kierownik, zarządzający konkretnym podmiotem leczni-
czym, zna wszystkie jego uwarunkowania, które wpływają 
na zapewnienie opieki nad pacjentem. 

Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia minimalnej licz-
by pielęgniarek i położnych, zatrudnianych, np. na danym 

oddziale powinna uwzględniać opinie przedstawicieli samo-
rządu zawodowego i związków zawodowych, dla których 
uprawnienie do opiniowania norm ustalonych przez kierow-
nika podmiotu leczniczego wynika z przepisu art. 50 ust. 1 
pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej (Dz. U. z 2013 r. poz, 217, z późn. źm.).

Wypracowanie, w drodze tych uzgodnień, norm zatrudnie-
nia to zadanie i odpowiedzialność kierownika podmiotu lecz-
niczego, który podlega przepisom rozporządzenia. 

Rozporządzenie zawiera załączniki przy wykorzystaniu 
których można określić kategorię opieki dla poszczególnych 
pacjentów. Istotne jest ustalenie średnich czasów świadczeń 
pielęgniarskich pośrednich, bezpośrednich i średniego czasu 
dyspozycyjnego pielęgniarki, właściwych dla danej jednostki 
organizacyjnej podmiotu leczniczego, a następnie na podsta-
wie wzoru można obliczyć minimalną normę zatrudnienia. 
Wartości czasów dla wykonania świadczeń pielęgniarskich są 
opisane w dostępnej literaturze fachowej na podstawie wcze-
śniej przeprowadzonych badań. Mogą być one wykorzysty-
wane lub modyfikowane w zależności od specyfiki danego 
podmiotu, sposobu organizacji pracy i innych kryteriów. 

Należy zauważyć, iż rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 21 grudnia 1999 P. w sprawie sposobu ustalania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych  
w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), 
podobnie jak rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 
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grudnia 2012 r, w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz. 
1545) określało sposób ustalania minimalnych norm w zakła-
dach opieki zdrowotnej (obecnie: podmiotach leczniczych), 
a nie zatrudnienie. Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 1999 r. 
było aktem prawnym, który obowiązywał 12 lat, dlatego też 
świadczeniodawcy byli zobowiązani ustalać minimalne nor-
my zatrudnienia zgodnie zapisami powyższego aktu prawne-
go i stosować je w praktyce. 

Przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grud-
nia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczni-
czych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz, 1545) za-
pewniały podmiotom leczniczym wystarczającą ilość czasu 
na ustalenie nowych, zgodnych z rozporządzeniem norm 
(ostateczny termin ich określenia upłynął dnia 31 marca 
2014 r.). 

Ponadto regulacje w zakresie stosowania minimalnych 
norm obowiązują każdy podmiot wykonujący działalność 
leczniczą realizujący świadczenia gwarantowane finansowa-
ne przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków publicz-
nych. 

Każdy świadczeniodawca udzielający świadczeń gwaran-
towanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej jest 
obowiązany do zapewnienia całodobowej opieki lekarskiej 
i pielęgniarskiej lub położnych we wszystkie dni tygodnia, 
zgodnie z 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1520). Przy czym 

należy podkreślić, iż w przypadku pielęgniarek i położnych, 
zgodnie z § 5 ust. 4, zapewnienie opieki pielęgniarskiej lub 
położnych, w zakresie nieuregulowanym w przedmiotowym 
rozporządzeniu, następować będzie z uwzględnieniem mini-
malnej liczby pielęgniarek lub położnych, ustalonej na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.). 
Zgodnie z przepisami wskazanej ustawy niniejsze normy 
zatrudnienia pielęgniarek dotyczą podmiotów leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami, Natomiast zgodnie z art. 132 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej fiwnsowanych ze środków publicznych (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), podstawą udziela-
nia świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków 
publicznych jest umowa o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej zawarta pomiędzy świadczeniodawcą a dyrektorem 
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia Nr 89/2013/
DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 
grudnia 2013 r,, z późn. zm., w sprawie określenia warun-
ków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpi-
talne, w części określającej warunki wspólne wobec świad-
czeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej  
w ramach hospitalizacji, świadczeniodawca zobowiązany 
jest do udokumentowanego zapewnienia całodobowej opieki 
lekarskiej i pielęgniarskiej lub położnych we wszystkie dni 
tygodnia zgodnie z przepisami § 5 ust. 1, 2 i 4 rozporządze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu leczenia szpitalnego. 

Prawnik Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych odpowiada na pytania
Czy pielęgniarka może samodzielnie przy podawaniu leku 
dokonać zmiany handlowej leku z zachowaniem nazwy che-
micznej? 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.174.1039),pielęgniarka 
wykonuje zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji me-
dycznej. Nie dotyczy to zleceń wykonywanych w stanach na-
głego zagrożenia zdrowotnego. Jedynie w przypadku wątpli-
wości pielęgniarka ma prawo domagać się od lekarza, który 
wydał zlecenie, uzasadnienia potrzebę jego wykonania.
Jednakże z §3 i §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabili-
tacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną sa-
modzielnie bez zlecenia lekarskiego, (Dz.U.2007.210.1540), 
wynika, że pielęgniarka może samodzielnie wyznaczać od-
powiednie leki dla pacjenta w szczególnych przypadkach.  
W odniesieniu do tych sytuacji, sama może dokonać zamiany 
nazwy handlowej leku bez zmiany jego zawartości chemicz-
nej. Podsumowując: W sytuacji, kiedy pielęgniarka realizuje 
zlecenie lekarskie to lekarz winien dokonać zmiany leku na 
zamiennik. W sytuacji podania leku do którego uprawniona 
jest pielęgniarka, ma ona prawo podać zamiennik, dokonując 
odpowiedniej adnotacji w dokumentacji medycznej.

Prezes NRPiP
(-) dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk

Czy pielęgniarka podając lek choremu powinna poinformo-
wać go o nazwie tego farmaceutyka?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2007.174.1039), 
pielęgniarka realizuje zlecenia lekarskie w procesie diagno-
styki, leczenia i rehabilitacji.

Z art. 9 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjen-

ta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159),wynika prawo 
pacjenta do informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, 
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycz-
nych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach 
ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz 
rokowaniu. Ponadto z Załącznika do Uchwały nr 9 KZPiP  
z dnia 9 grudnia 2003 r. kodeks etyki zawodowej pielęgniarki 
i położnej Rzeczypospolitej Polskiej, wynika, iż pielęgniarka 
pełniąc rolę zawodową zobowiązana jest do udzielenia pa-
cjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej proce-
su pielęgnowania.

W związku z powyższym pacjent powinien zostać poinfor-
mowany przez pielęgniarkę w sposób zrozumiały o lekach 
jakie są mu podawane.

Czy możliwe jest spóźnianie się koleżanki, która twierdzi, że 
czas jej pracy jest liczony od momentu wejścia do szpitala 
a nie od rzeczywistego rozpoczęcia wykonywania czynności 
pielęgniarskich?

Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu Pracy czasem pracy jest czas, 
w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy  
w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do 
wykonywania pracy. Pozostawanie w dyspozycji pracodaw-
cy oznacza stan fizycznej i psychicznej gotowości pracowni-
ka do wykonywania pracy w wyznaczonym miejscu. Z całą 
pewnością można stwierdzić, że gdy o godz.: 7:00 pielęgniar-
ka dopiero wchodzi na teren szpitala i musi jeszcze pójść do 
szatni, zdjąć kurtkę, przebrać się w odzież „do chodzenia  
w szpitalu”, nie pozostaje ona w gotowości do wykonywania 
pracy, do czego jest zobowiązana dokładnie od godziny 7:00

(Materiał z NIPiP w Warszawie)



„Nadchodzi Lato”
Popatrz - lato w złotych pantofelkach
nadchodzi, z muzyką światła i ciepłem 
kolorów.

Przychodzi w tryskających słońcem
słodkich morelach i beztroskich makach
o łagodnym spojrzeniu naiwnych oczu.

Przynosi radość błyszczącymi w zbożu
świetlikami i pszczółkami co tańczą
sambę na białych kwiatach akacji. 

Uśmiecha się szeptem fal mazurskich
jezior, cicha nowenna tatrzańskich
szczytów, melodia dzwonków
zielonych hal.

Śpiewa radosna miłość w delikatnych 
fiołkach podrygujących na wietrze
i w moich dłoniach tulących delikatnie, 
ciepło Twe namiętne usta, 
a razem z latem śmiej się, ciesz, 
śpiewaj i tańcz.

Maria Rodziewiczówna


