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Rozmowa z Panią Sabiną  Wiatkowską

Z prac Naczelnej Rady
XXV Okręgowy Zjazd

Sylwetki Okręgowego Rzecznika i Zastępców
Ordynowanie leków i wypisywanie recept

Zasady stosowania NLPZ

12 maja - Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
8 maja - Krajowy Dzień Położnej
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Z ogromną radością i satysfakcją przekazujemy Państwu kolejny numer ”Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”. Obecny czas 
obfituje w wiele zmian godnych Państwa uwagi i opinii. Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w zakresie bieżących 
informacji, niniejszy biuletyn zawiera komunikaty skierowane do pielęgniarek i położnych oraz informację z uroczystości 
wręczenia certyfikatów jakości Przychodni SP ZOZ „Centrum” w Opolu. 

Na łamach biuletynu zamieszczamy również bieżące wiadomości z prac Naczelnej Rady w Warszawie, z których na uwa-
gę zasługuje sukces Przewodniczącej Okręgowej Rady w Opolu, Pani Sabiny Wiatkowskiej, powołanej na Przewodniczącą 
jednej z najważniejszych komisji na szczeblu krajowym. Przedstawiamy także kilka informacji o Pani Sabinie Wiatkowskiej  
- w postaci rozmowy dotyczącej jej pracy na rzecz samorządu pielęgniarskiego i zmian w nim zachodzących. 

Mamy nadzieję, że zainteresuje też Państwa materiał Aleksandry Krzemińskiej, Radcy Prawnego OIPiP w Opolu, doty-
czący ordynowania leków, zaprezentowany na szkoleniu z zakresu pisania recept, zorganizowanym przez Okręgową Izbę.  
W bieżącym numerze przedstawiamy także materiał z XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, który odbył się  
w dniu 31 marca br. Prezentujemy Stanowisko XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu, w sprawie:  
przyjęcia 5-letniego okresu przedawnienia dla dochodzenia świadczeń z tytułu składek członkowskich. Pozostałe Stanowiska, 
do których z zapoznaniem się Państwa zapraszamy, znajdują się na stronie internetowej OIPiP w Opolu. 

Oczywiście nie zabraknie również przedstawienia kolejnych sylwetek osób czynnie pracujących na rzecz Samorządu – tym 
razem są to sylwetki Rzecznika i Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji. 

W niniejszym biuletynie zamieszczone zostały także fachowe publikacje wzbogacające wiedzę pielęgniarek i położnych, 
tym razem z zakresu stosowania niesterydowych leków przeciwzapalnych. 

Mamy nadzieję, że przekazane informacje spełnią Państwa oczekiwania dotyczące prac samorządu jak i wiedzy meryto-
rycznej potrzebnej w naszym zawodzie.

Zachęcamy do lektury!

Dr Jarosław Czepczarz – 
odpowiedzialny za przygotowanie Nr 31 „Opolskiej Pielęgniarki i Położnej”

Szanowne Panie i Panowie – pielęgniarki, pielęgniarze i położne

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Krajowy Dzień Położnej, przypomina nam wszystkim o ważnej roli, 
jaką pełnimy wobec człowieka i społeczeństwa.

Promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom, opieka nad chorym i umierającym stanowią odwieczny sens 
pielęgniarskiej i położniczej troski o drugiego człowieka. Nasze zawody znane są na świecie pod wieloma 
nazwami, ale zawsze kojarzą się z troską i opieką, stanowiąc ostoję każdej organizacji ochrony zdrowia.

 
Wykonujemy jeden z najtrudniejszych, najbardziej odpowiedzialnych, ale również jeden

 z najpiękniejszych zawodów. Zawód ten wymaga odwagi, pogody ducha i umiejętności radzenia sobie
z przeciwnościami losu.

Jesteśmy wielkim potencjałem, zdolnym do wielu przeobrażeń, altruizmu i szacunku dla życia. 
To wyróżnia Nas szczególnie wśród wielu zawodów medycznych.

Życzymy wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym wielu pomyślnych dni, szczęścia 
w życiu osobistym i rodzinnym, determinacji i entuzjazmu w dokonywaniu  pozytywnych zmian  

oraz współtworzeniu wizerunku pielęgniarki i położnej w nowoczesnej Europie.

	 	 	 	 	 	 	 	 Sabina	Wiatkowska	-	Przewodnicząca	ORPiP
	 	 	 	 	 	 	 	 Maria	Grzeczna	-	Okręgowy	Rzecznik	OZPiP
	 	 	 	 	 	 	 	 Urszula	Kraszkiewicz	-	Przewodnicząca	Sądu	PiP
	 	 	 	 	 	 	 	 Beata	Wojciechowska	-	Przewodnicząca	OKR	
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Jesteśmy po wyborach i ogromnym stresie, który bez 
wątpienia towarzyszył Pani w ostatnich miesiącach. 
Zjazd i VII Kadencja samorządu zawodowego pielę-
gniarek i położnych, a wraz z nią Pani osoba na Prze-
wodniczącą. Czy delegaci docenią ogrom Pani pracy  
z ostatnich lat? Docenili i…

VII Okręgowy Zjazd Pie-
lęgniarek i Położnych, któ-
ry odbył się w listopadzie 
2015 r. dokonał wyboru 
mojej osoby do pełnienia 
funkcji Przewodniczącej 
Okręgowej Rady na kolej-
ną czteroletnią kadencję 
samorządu. Ponownie mam 
możliwość sprawować 
funkcję Przewodniczącej 
Okręgowej Rady na czte-
roletnią kadencję samorzą-
du. Wybór ten traktuję jako 
mandant zaufania, jakim 
obdarzyli mnie Delegacji 
Zjazdu na najbliższe cztery 

lata. Ten mandat zaufania połączony jest także z ogrom-
ną odpowiedzialnością jaka wiąże się z pełnieniem tej 
funkcji. Bardzo cieszy mnie fakt, że moje starania i praca  
w poprzedniej kadencji zostały docenione, czego wyrazem 
był wybór mojej osoby na kolejną kadencję. 

Kolejna kadencja samorządu to nowe cele i wyzwania?

Przed nami VII kadencja, a wraz z nią nowe zadania, cele 
i sprawy do załatwienia, które przez wiele lat dla naszego 
środowiska pielęgniarek i położnych nie zostały załatwio-
ne. Mam na myśli m.in. opracowanie opisów stanowisk 
pracy dla pielęgniarki i położnej, wdrożenie standardu 
kompetencji pielęgniarskiej i położniczej, menedżerskiej 
kadry kierowniczej na poszczególnych szczeblach za-
rządzania, wprowadzenie w drodze legislacji poziomów 
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych począwszy 
od płacy minimalnej do poziomów zależnych od posia-
danych kwalifikacji. Ważnym zadaniem jest tzw. „wpisa-
nie pielęgniarki i położnej do systemu”, czyli określenie,  
w aktach prawnych, liczby pielęgniarek i położnych oraz 
ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń 
zdrowotnych jako bezwzględnego kryterium finansowania 
świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych, czy też 
opracowanie, wdrożenie i ewaluacja standardów w po-
szczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.

Jakie w najbliższym czasie są do zrealizowania naj-
ważniejsze zadania na płaszczyźnie Okręgowej Izby  
w Opolu? 

Na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym w listopadzie 
prezentowałam najważniejsze cele, które sobie stawiam do 
wykonania na najbliższy czas. Po pierwsze: adaptacja no-
wej siedziby Izby, a co się z tym wiąże prace projektowe, 
remontowe, dostosowawcze w celu stworzenia dobrych 
warunków dla pielęgniarek i położnych, które będą ko-
rzystały ze szkoleń organizowanych w siedzibie Izby, ale 
też dla wszystkich osób zaangażowanych w pracę w orga-
nach, komisjach, zespołach problemowych. Wielokrotnie 
informowaliśmy, że obecna siedziba Izby zlokalizowana 

przy ulicy Świerkowej 24 w Opolu, nie spełnia żadnych 
wymogów do działalności, którą prowadzi. W związku  
z tym już od roku 2011 rozpoczęliśmy poszukiwania nowej 
siedziby. Aktualnie jesteśmy właścicielami budynku przy 
ul. Budowlanych 44 A w Opolu, który dostosowujemy do 
naszej działalności. Planujemy na parterze budynku salę 
szkoleniową wraz z całym zapleczem do tego celu, a na 
pierwszym piętrze pozostałą działalność administracyjną. 
Po drugie: kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych. Należy cały czas kontynuować i rozwijać działalność 
dotyczącą kształcenia podyplomowego ze zwróceniem 
uwagi na najważniejsze i aktualne potrzeby pielęgniarek 
i położnych w obszarze kształcenia podyplomowego. Po 
trzecie: opracowanie tzw. systemu odprowadzania składek 
członkowskich. W tym obszarze jest wiele do zrobienia. 
W pierwszej kolejności należy dotrzeć do pielęgniarek  
i położnych z bardzo szeroką informacją o obowiązku opła-
cania składek członkowskich. Należy prowadzić działania 
systemowe zmierzające do regulacji ściągalności składek. 
Pozwoli to na wyeliminowanie sytuacji, w których pielę-
gniarki i położne dowiadują się, ze przez wiele lat nie do-
pełniły obowiązku odprowadzania składek członkowskich 
i z tego tytułu posiadają zadłużenie. Po czwarte: Jubileusz 
25-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych 
przypadający w tym roku. Planujemy obchody Jubileuszu 
25- lecia, połączyć wraz z otwarciem nowej siedziby Izby 
w miesiącu październiku. Szczegółami zajmuje się komi-
sja ds. jakości i rozwoju zawodowego przy naszej Izbie, 
której przewodniczy Elżbieta Duda. Te zadania są najistot-
niejsze do wykonania w najbliższej perspektywie. Do tego 
dochodzą zadania wynikające z bieżącej działalności oraz 
ciągle nowe, wynikające z uregulowań prawych, jak np. 
dotyczące ordynowania leków i wypisywania recept, czy 
nowe programy kształcenia.  

Jest Pani kolejną kadencję członkiem komisji świad-
czeń gwarantowanych przy Naczelnej Radzie Pielę-
gniarek i Położnych w Warszawie.

Na marcowym posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Warszawie ustalane były komisje  
i zespoły problemowe VII kadencji. Jako, że w poprzed-
niej kadencji pracowałam w komisji ds. kontraktowania 
świadczeń zdrowotnych, która obejmowała wszystkie 
rodzaje świadczeń, zależało mi bardzo, żebym mogła na-
dal kontynuować tą pracę, zwłaszcza w obszarze rodzaju 
świadczeń z podstawowej opieki zdrowotnej, świadczeń 
pielęgnacyjno-opiekuńczych, opieki paliatywnej i hospi-
cyjnej. Naczelna Rada powołała nowe komisje i zespoły 
problemowe na nową kadencję. Dlatego bardzo się cieszę, 
że zostałam członkiem Komisji ds. Świadczeń Gwaran-
towanych. W skład Komisji wchodzą takie zespoły jak: 
podstawowej opieki zdrowotnej, opieki długoterminowej  
i paliatywnej, lecznictwa szpitalnego, ratownictwa me-
dycznego, domów pomocy społecznej. Praca w komi-
sji wiąże się m.in. z wnioskowaniem o zmiany w obo-
wiązujących przepisach prawnych dotyczące realizacji 
świadczeń, wypracowywaniem propozycji warunków 
realizacji świadczeń (takich jak m.in. kwalifikacje, wypo-
sażenie, sprawozdawczość, itp.), opiniowanie projektów 
aktów prawnych i zarządzeń dotyczących zasad realizacji 
świadczeń oraz uczestnictwem w spotkaniach z decyden-
tami dotyczącymi finansowania świadczeń zdrowotnych,  
a więc Narodowym Funduszem Zdrowia, Ministerstwem 
Zdrowia, sejmowymi i senackimi komisjami zdrowia. 

Rozmowa z Panią Sabiną Wiatkowską 
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu
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To przecież mnóstwo pracy „biurokratycznej i papier-
kowej”, wspomaganej własną wiedzą dotyczącą reali-
zacji świadczeń w poszczególnych rodzajach. 

Zgadza się, praca w komisji świadczeń gwarantowanych 
związana jest z bardzo szerokim zakresem oraz ogromną 
odpowiedzialnością. Wszyscy członkowie komisji czują 
ten ciężar, bo stanowiska i dokumenty, które wypracowu-
jemy przekładają się na konkretne wymogi i zalecenia, któ-
re będą bezpośrednio dotyczyć pielęgniarek i położnych  
w codziennej pracy przy realizacji świadczeń w podmio-
tach leczniczych. Dodatkowo rozmowy z przedstawicie-
lami administracji rządowej na szczeblu krajowym, nie 
należą do łatwych. Wielokrotnie jako środowisko przeko-
naliśmy się, że uczestnicząc w spotkaniach, przedstawia-
jąc wypracowane przez nas projekty przy realizacji świad-
czeń zdrowotnych, w ostatecznym kształcie ukazywały się 
zupełnie inne zapisy.

Uczestnictwo w pracach różnych komisji przy Naczel-
nej Radzie w Warszawie, zaowocowało wieloma cieka-
wymi pomysłami, które wprowadziła Pani do realizacji 
w Izbie.

Stąd też w poprzedniej kadencji zrodził się pomysł po-
wołania komisji i zespołów problemowych działających 
przy naszej Okręgowej Izbie. Jak widać z perspektywy 
czasu, pomysł taki się sprawdził. W związku z tym w VII 
kadencji, Okręgowa Rada postanowiła kontynuować to 
działanie i powołała pełnomocników, komisje i zespoły 
problemowe, w skład których weszli eksperci z poszcze-
gólnych dziedzin pielęgniarstwa i położnictwa. Działal-
ność pełnomocników, komisji i zespołów problemowych 
została ukierunkowana pod kątem poszczególnych zakre-
sów tematycznych. Pełnomocnicy, członkowie komisji  
i zespołów aktywnie uczestniczą w opiniowaniu i wypra-
cowywaniu rożnego rodzaju dokumentów związanych  
z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej. 
W miejscu tym chciałam złożyć słowa podziękowania 
osobom bardzo zaangażowanym w opiniowanie różnego 
rodzaju dokumentów, za wszystkie cenne, profesjonalne 
uwagi, wnioski i opinie, które następnie przekazywane są 
do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 
Na podstawie tych opinii i stanowisk wypracowywane są 
stanowiska na szczeblu krajowym. 

Bez wątpienia ogromnym sukcesem dla Opolszczyzny 
jest to, że została Pani wybrana na Przewodniczą-
cą Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju Zawodo-
wego przy Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych  
w Warszawie.

Wybór ten odbieram jako wielkie wyróżnienie na szcze-
blu krajowym. Komisja liczy 11 członków. W jej skład  
wchodzi również 10 osobowy Zespół ds. Kontroli Or-
ganizatorów Kształcenia. Dużym sukcesem dla naszego 
środowiska jest również fakt, że w skład komisji wybra-
ny został pan dr Jarosław Czepczarz, pasjonat (jak siebie 
określił na Zjeździe Krajowym) badań fizykalnych. Liczę 
na dużą profesjonalną pomoc i wsparcie ze strony pana  
dr Jarosława Czepczarza w obszarze kształcenia podyplo-
mowego. Tym bardziej, że Komisja Nauki, Kształcenia  
i Rozwoju Zawodowego w tej kadencji będzie miała bar-

dzo ważne zadania do wykonania. Zadania te wynikają 
głównie z programu samorządu pielęgniarek i położnych 
na okres VII kadencji, przyjętego Uchwałą nr 21 VII Kra-
jowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych. Te priorytetowe 
zadania w obszarze kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych to m.in. opracowanie i wdrożenie stan-
dardu ścieżki rozwoju zawodowego, określenie kompeten-
cji zawodowych po ukończeniu poszczególnych rodzajów 
szkoleń, dziedzin i zakresów kształcenia podyplomowego 
z jednoznacznym wskazaniem uprawnień do realizacji 
poszczególnych świadczeń zdrowotnych, menedżerskich 
lub naukowych w aktach prawnych. Wprowadzenie re-
zydentur do kształcenia specjalizacyjnego, wprowadze-
nie mechanizmów weryfikacji obowiązku aktualizacji  
i podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pielęgniar-
ki i położne, wdrożenie systemu akredytacji podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek  
i położnych, opracowanie zmian do przepisów prawnych 
dotyczących zwolnienia pielęgniarek i położnych z opłat 
podatkowych od kształcenia podyplomowego. 

Jak Pani znajduje na to wszystko czas, to ogrom za-
dań, do tego często wyjazdy do Warszawy. I kolejny 
raz moje pytanie jak można połączyć życie prywatne 
z zawodowym.

Praca w Okręgowej Izbie nie ma ram czasowych „od-do”, 
zresztą trudno byłoby nawet wykonywać ją w ściśle okre-
ślonych godzinach. Spędzam w Izbie bardzo dużą ilość 
czasu, od godzin rannych do wieczornych, jeśli jest taka 
potrzeba oczywiście. Osoby, które również angażują się 
w pracy w komisjach, zespołach na pewno to doceniają  
i mają tego świadomość. Do tego charakter pracy na szcze-
blu krajowym wiąże się z „życiem na tzw. walizce”, gdyż 
wymaga częstych wyjazdów, nie zawsze planowanych  
z wyprzedzeniem, ale często wyjazdów na spotkania, po-
siedzenia czy komisje w tzw. „ostatniej chwili”. Jestem 
osobą w pełni dyspozycyjną, więc w tym zakresie nie 
mam żadnych ograniczeń. Natomiast to co jest dla mnie 
ważne, to tzw. „komfort”, wynikający z faktu wsparcia, 
zrozumienia oraz pełnej akceptacji mojej osoby i moich 
działań przez osoby funkcyjne, okręgową radę, przewod-
niczące organów. Bez tego wsparcia i zrozumienia na 
pewno byłoby o wiele trudniej angażować mi się w pracę  
w Warszawie.
Pogodzenie życia prywatnego i zawodowego z funkcją 
Przewodniczącej jest bardzo trudne. Ilość spotkań, zebrań 
i wielu spraw wymagających natychmiastowych decyzji 
sprawia, że nie można pracować 8 godzin dziennie. De-
cydując się na tak odpowiedzialne stanowisko wiedziałam  
z czym się to wiąże i z czego muszę zrezygnować. Nie ża-
łuję tego wyboru, obserwując jak wiele sukcesów i pozy-
tywnych zmian udało się już zrealizować w pracy na rzecz 
naszego opolskiego samorządu pielęgniarek i położnych. 
Ogromne docenienie mojej pracy przez Naczelną Izbę Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie jest tego najlepszym 
dowodem i daje mi ogromną satysfakcję i motywację do 
podejmowania dalszych działań.
Dziękuję wszystkim za dobrą współpracę, wsparcie moich 
działań i zrozumienie. 

                                            
Dziękuję za rozmowę

Rozmawiał Wiesław Duda 
Redaktor Naczelny
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Z prac Naczelnej Rady w Warszawie
W dniach 8 - 9 marca 2016 r. w Warszawie odbyło się 

II posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
w którym uczestniczyli: Sabina Wiatkowska, Ewa Janiuk, 
Jarosław Czepczarz. W trakcie posiedzenia zatwierdzono 
sprawozdanie z wykonania budżetu NIPiP za 2015 rok, 
przyjęto budżet NIPiP na 2016 rok, przyjęto budżet orga-
nów NIPiP na 2016 rok oraz upoważniono przedstawicieli 
NRPiP do negocjowania w imieniu Naczelnej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych oraz okręgowych rad pielęgniarek 
i położnych warunków umów o przekazanie w 2016 r. 
przez ministra właściwego do spraw zdrowia środków fi-
nansowych na realizację zadań określonych  w art. 91 ust. 
1 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych. 

W czasie posiedzenia podjęto Uchwałę	w	sprawie	powo-
łania	komisji	i	zespołów	problemowych	działających	przy	
Naczelnej	Radzie	Pielęgniarek	i	Położnych,	składu	osobo-
wego	komisji	problemowych	i	zespołów	stałych	działają-
cych	 przy	NRPiP,	 Regulaminu	 działania	 komisji	 proble-
mowych	i	zespołów	stałych	działających	przy	NRPiP.	Dla 
realizacji ustawowych zadań samorządu pielęgniarek i po-
łożnych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych powo-
łała  następujące komisje i zespoły problemowe: Komisja 
Etyki, Komisja Prawa i Legislacji, Komisja Nauki, Kształ-
cenia i Rozwoju Zawodowego, Zespół ds. Kontroli Orga-
nizatorów Kształcenia, Komisja Budżetowo-finansowa, 
Komisja ds. Warunków Płacy i Pracy, Zespół ds. Ochrony 
Zdrowia Pracujących, Komisja ds. Położnych, Komisja 
ds. Świadczeń Gwarantowanych, Zespół ds. Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej, Zespół ds. Opieki Długoterminowej  
i Paliatywnej, Zespół ds. Lecznictwa Szpitalnego,  Komi-
sja Skarg i Wniosków, Zespół ds. Domów Pomocy Spo-
łecznej, Zespół ds. Służb Mundurowych, Zespół ds. Ra-
townictwa Medycznego. 

Przewodniczącą Komisji Nauki, Kształcenia i Rozwoju 
Zawodowego została Pani Sabina Wiatkowska, natomiast 
dr Jarosław Czepczarz został członkiem tej Komisji, która 
liczy 11 członków. W skład Komisji wchodzi również 10 
osobowy Zespół ds. Kontroli Organizatorów Kształcenia. 
Praca naszych przedstawicieli w tak ważnej Komisji po-
zwoli nam mieć bezpośredni wpływ na rodzaj i efektywność 
kształcenia oraz rozwój zawodu pielęgniarki i położnej.  

Kolejnym osiągnięciem dla województwa Opolskiego 
jest to, że Pani Sabina Wiatkowska została również człon-
kiem Komisji ds. Świadczeń Gwarantowanych, w skład 
której wchodzą Zespoły: ds. Podstawowej Opieki Zdro-
wotnej, ds. Opieki Długoterminowej i Paliatywnej, ds. 
Lecznictwa Szpitalnego, ds. Ratownictwa Medycznego, 
ds. Domów Pomocy Społecznej. 

Pozwoli to na kontynuację działań dotyczących warun-

ków realizacji świadczeń pielęgniarskich z zakresu POZ, 
opieki długoterminowej i paliatywnej. 

W trakcie posiedzenia NRPIP przyjęto Regulamin dzia-
łania komisji problemowych i zespołów stałych działają-
cych przy Naczelnej Radzie Pielęgniarek i Położnych oraz 
wytyczne organizacji pracy Komisji problemowych i Ze-
społów stałych działających przy Naczelnej Radzie Pielę-
gniarek i Położnych. 

Omówiono ujednolicenie postępowania w sprawach 
dotyczących wyrabiania pieczęci do nowych druków 
prawa wykonywania zawodu, wydawania zaświadczeń 
pielęgniarkom i położnym po 5 – letniej przerwie w wy-
konywaniu zawodu oraz wydawania zaświadczeń pielę-
gniarkom i położnym uznającym kwalifikacje w krajach 
UE. Podjęto Uchwałę	w	sprawie	poddruków	zaświadczeń	
o	 kwalifikacjach	 do	 wykonywania	 zawodu	 pielęgniarki/
pielęgniarza	lub	położnej/położnego	i	zaświadczeń	o	od-
bytym	 przeszkoleniu	 z	 powodu	 niewykonywania	 zawodu	
pielęgniarki/położnej	przez	okres	dłuższy	niż	5	lat	w	okre-
sie	ostatnich	6	lat	–	ustalono	wzory	druków.	 

Powołano Komisję Nominacyjną przyznającą odzna-
czenia i medale nadawane przez Naczelną Radę Pielęgnia-
rek i Położnych.

Ożywiona i długa dyskusja toczyła się na temat zało-
żeń do projektu ustawy o podstawowej opieki zdrowot-
nej. Podjęto	Stanowisko	nr	4	Naczelnej	Rady	Pielęgniarek	 
i	Położnych	 z	dnia	8	marca	2016	 r.	w	 sprawie	odrzuce-
nia	propozycji	 założeń	do	ustawy	o	podstawowej	opiece	
zdrowotnej	przygotowywanych	w	ramach	prac	Zespołu	do	
opracowania	projektu	założeń	projektu	ustawy	o	podsta-
wowej	opiece	zdrowotnej.

Istotnym tematem posiedzenia było omówienie stanu 
prac w Resorcie Zdrowia na temat realizacji Rekomen-
dacji zawartych w dokumencie „Zabezpieczenie społe-
czeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze z dnia 
15.09.2015 r.”. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciel 
Ministerstwa Zdrowia w osobie Doradcy Ministra Zdro-
wia Pana Jakuba Banaszka oraz Przedstawiciele Departa-
mentu Pielęgniarek i Położnych.  

W ostatnim dniu obrad odbyło się spotkanie z Przed-
stawicielami Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, na 
którym dyskutowano o założeniach do projektu zarządzenia 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniającego za-
rządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i re-
alizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontrakto-
wane odrębnie, które wprowadza nowy zakres świadczeń: 
Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KC).

Opracowali: mgr Sabina Wiatkowska, dr Jarosław Czepczarz 
Członkowie NRPiP w Warszawie

XXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
W dniu 31 marca 2016 roku 

(zgodnie z tradycją ostatnich 
lat), na terenie Wojewódzkiego 
Centrum Medycznego w Opolu 
odbył się XXV Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych. Wśród 
zaproszonych gości byli: Roman 

Kolek Wicemarszałek Województwa Opolskiego, Mieczy-
sław Wojtaszek Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej  
i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, Irena Bar-
czyk Z-ca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki 
Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Jerzy Jakubiszyn 
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu.

Był to Zjazd szczególny i wyjątkowy, ponieważ po raz 
pierwszy w ponad 20 letniej historii istnienia samorządu 
pielęgniarskiego, udział wzięło trzech członków władz 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. 
Byli to Wiceprezes Ewa Janiuk, która odczytała list od 
Pani Prezes Zofii Małas wraz z życzeniami, Pani Sabina 
Wiatkowska i Pan Jarosław Czepczarz. Początek Zjazdu 
obfitował w gratulacje i życzenia z powodu sukcesu jaki 
osiągnęło środowisko Pielęgniarek i Położnych z Opolsz-
czyzny. Następnie odbyły się wystąpienia zaproszonych 
Gości. 

Porządek obrad uwzględniał m.in. przedstawienie  
i omówienie protokołu biegłego rewidenta. Przedstawie-
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Stanowisko nr 1/XXV/2016
XXV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu

z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia 5 - letniego okresu przedawnienia dla dochodzenia świadczeń z tytułu składek członkowskich.

Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu mając świadomość braku powszechnych przepisów prawa, z któ-
rych wynikałby okres przedawnienia składek członkowskich, dążąc jednakże do wskazania okresu, w jakim organy 
samorządu pielęgniarek i położnych mogą występować w imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu  
o zapłatę zaległych składek członkowskich, przedstawia następujące stanowisko:
1. Żaden przepis prawa nie przewiduje, iż roszczenia z tytułu nieopłaconych składek członkowskich ulegają przedaw-
nieniu, w szczególności nie przewiduje tego ustawa regulująca funkcjonowanie samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych - ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.), 
zwana dalej ustawą o samorządzie pielęgniarek i położnych.

2. Instytucja przedawnienia znana jest w systemie prawa cywilnego. Przy czym, w ocenie Okręgowego Zjazdu Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu, nie można uznawać, iż składki członkowskie mają charakter cywilnoprawny - czyli, że 
stosuje się do nich przepisy kodeksu cywilnego. Członkowstwo w samorządzie zawodowym nie jest bowiem dobro-
wolne, występuje ustawowy obowiązek przynależności pielęgniarki (należy przez to rozumieć również pielęgniarza)  
i położnej (należy przez to rozumieć również położnego) do samorządu pielęgniarek i położnych. 

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych ustanawia nakaz członkowstwa w samorządzie zawodowym stwierdza-
jąc w art. 2 ust. 3, iż przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa. Omawiana ustawa w art. 
11 ust. 2 pkt 4 z faktem członkowstwa w samorządzie wiąże między innymi nałożony obowiązek regularnego opłacania 
składki członkowskiej. Zatem członek samorządu jest zobowiązany ustawowo do regularnego opłacania składek człon-
kowskich, nie zaś, jak występuje to w stosunkach cywilnoprawnych, na zasadzie dobrowolności, umowy stron.

3. Skoro występuje wzmiankowany obowiązek przynależności do samorządu zawodowego, z którym wiąże się szereg 
obowiązków, w których Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu występuje w relacjach wobec pielęgniarki 
lub położnej w charakterze zbliżonym do organu władzy publicznej, stosunek ten ma charakter administracyjnopraw-
ny. O takim charakterze relacji pomiędzy Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Opolu a jej członkami, w tym  
o takiej naturze obowiązku opłacania składek członkowskich, świadczy również przepis art. 92 ustawy o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych, zgodnie z którym nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania  

nie i przyjęcie spra-
wozdania Okręgowej 
Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Opolu. 
Podjęto uchwały i przyjęto wnioski w sprawach: wyboru 
podmiotu/biegłego rewidenta uprawnionego do zbadania 
sprawozdania finansowego Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu, sporządzania sprawozdania finan-
sowego z zastosowaniem uproszczeń w rachunkowości 
przewidzianych dla Jednostek Małych, upoważnienia do 
przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży nie-
ruchomości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu, na cele inwestycyjne, przyznania zryczałto-
wanych diet osobom działającym na rzecz samorządu 
zawodowego, określenia okresu przedawnienia dla  do-
chodzenia świadczeń z tytułu składek członkowskich, 
wyrażenia zgody na realizację nieodpłatnych kursów  
specjalistycznych. 

W trakcie Zjazdu przedstawione zostały i zatwierdzone 
sprawozdania: Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-

ści Zawodowej Pielęgniarek i Położnych, Okręgowego 
Sądu Pielęgniarek i Położnych, Okręgowej Komisji Rewi-
zyjnej. Przedstawiono i przyjęto sprawozdania finansowe 
za 2015 rok. Przedstawiono i przyjęto projekt planu bu-
dżetowego na 2016 rok. 

W trakcie Zjazdu zostało podjętych 5 Stanowisk Zjaz-
dowych:

- Stanowisko nr 1/XXV/2016  w sprawie przyję-
cia 5-letniego okresu przedawnienia dla docho-
dzenia świadczeń z tytułu składki członkowskiej,
- Stanowisko nr 2/XXV/2016 w sprawie 
sprzeciwu wobec proponowanej reorganiza-
cji opieki nad kobietą w ciąży poprzez pla-
nowaną zmianę zarządzenia Prezesa NFZ  
w sprawie określenia warunków zawierania 
umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne kon-
traktowane odrębnie, które to zarządzenie wpro-
wadza nowy zakres świadczeń: Koordynowana 
opieka nas kobietą w ciąży (KC),
- Stanowisko nr 3/XXV/2016  w sprawie sprzeci-

wu różnicowania pielęgniarek i położnych w wypłacaniu 
środków przeznaczonych na wzrost wynagrodzeń,
- Stanowisko nr 4/XXV/2016  w sprawie sprzeciwu wobec 
treści projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w spra-
wie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdro-
wotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które 
mogą być udzielane przez ratownika medycznego,
- Stanowisko nr 5/XXV/2016  w sprawie odrzucenia pro-
pozycji założeń do ustawy o podstawowej opiece zdrowot-
nej przygotowanych w ramach prac Zespołu do opraco-
wania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej 
opiece zdrowotnej.

Treść Stanowisk zamieszczona jest na stronie interne-
towej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu. 

opracował Wiesław Duda

od lewej: 
S. Wiatkowska przyjmuje gratulacje od E. Janiuk
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w sprawach odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji. Tym samym egzekucja składek członkowskich następuje na tych samych zasadach co egzekucja należ-
ności podatkowych.

4. Co prawda nie istnieje przepis prawa, z którego wynikłaby zasada, iż do wymiaru i egzekucji składek członkowskich 
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 615 z późn. zm.) 
które przewidują instytucję przedawnienia podatków, jednakże na zasadzie analogii zasady przedawnienia podatków 
mogą mieć zastosowanie do składek członkowskich, skoro egzekwowane są tym samym trybem egzekucji administra-
cyjnej. Zgodnie z art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc 
od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, tym samym ten termin powinien w ocenie 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Opolu mieć zastosowanie przy dochodzeniu składek członkowskich 
od członków samorządu.

5. Jednocześnie Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Opolu wskazuje, iż powyższe stanowisko, wydane zostało 
wobec braku jednoznacznych przepisów prawa czy stanowiska sądów w kwestii przedawnienia roszczeń z tytułu skła-
dek członkowskich pielęgniarek (położnych). Niniejsze stanowisko jest wiążące do czasu:
5.1.  zmiany przepisów prawa, 
5.2. zapadnięcia prawomocnych orzeczeń sądów rozstrzygających problem określenia okresu przedawnienia składek 
członkowskich pielęgniarek  (położnych), jak i lub innych składek członkowskich - płatnych na rzecz innych samorzą-
dów zawodowych, dochodzonych również w trybie egzekucji administracyjnej, 
5.3. wydania wiążących dla Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu zaleceń, interpretacji.

Każdorazowa ocena spełnienia punktów 5.1. - 5.3. a tym samym odstąpienie od przyjmowania okresu pięcioletniego dla 
przedawnienia roszczeń z tytułu składek członkowskich podejmowana jest wiążąco przez Okręgową Radę Pielęgniarek 
i Położnych w Opolu.

            			 	 			Sekretarz	Zjazdu	 			 			Przewodnicząca	Zjazdu
	Henryka	Homętowska																																																												Beata	Guzak

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

Zastępcy Okręgowego Rzecznika:

Halina Ambrozik, absolwentka liceum medycznego w Strzelinie. Po-
siada ukończone studia magisterskie w Wyższej Szkole Humanistycz-
no-Ekonomicznej w Łodzi. Od 5 listopada 1981 roku zatrudniona w SP 
ZOZ Krapkowice, jak pielęgniarka odcinkowa (6 lat), pielęgniarka od-
działowa (17 lat). Od lipca 2004 do marca 2009 pielęgniarka przełożona. 
Od marca 2009 na stanowisku pielęgniarki naczelnej Krapkowickiego 
Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Pracowała w Samorządzie Pielęgniarek i Po-
łożnych OIPiP w Opolu podczas dwóch pierwszych  kadencji. Posiada 
licznie ukończone kursy i szkolenia z dziedziny organizacji i zarządza-
nia opieką zdrowotną, epidemiologii, patologii noworodka, zarządzania 
przez jakość.

Sylwetki  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
i Zastępców  Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VII Kadencji

Maria Grzeczna, pielęgniarka, Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności 
Zawodowej w VI i VII kadencji w OIPiP w Opolu. Delegat na Zjazd Kra-
jowy. Naczelna Pielęgniarka w PS ZOZ Wojewódzkim Centrum Medycz-
nym w Opolu. Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego w Opolu.  Z wykształcenia magister pielęgniarstwa i magister 
prawa. Ukończone studia podyplomowe z organizacji i zarządzania  
w ochronie zdrowia oraz prawa pracy i polityki społecznej.   
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Iwona Charyło, pracę zawodową rozpoczęła w roku 1984 w Szpitalu 
Wojewódzkim w Opolu - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Następnie w latach 2009-2012 pełniła w tym szpitalu funkcje kierow-
nika Działu Zabiegowego. Od roku 2013 do dnia dzisiejszego pracuje  
w Centrum Ginekologii Położnictwa I Neonatologii w Dziale Anestezjo-
logii. W roku 2001 ukończyła studia magisterskie w Ś.A.M w Katowi-
cach, uzyskując tytuł magistra pielęgniarstwa. Posiada tytuł specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki. 
Pełni funkcję zastępcy przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki Oddziału Opolskiego. 
W 2015 roku została wybrana delegatem na VII kadencję.

Anita Golec, absolwentka Medycznego Studium Zawodowego im.  
dr Marii Kujawskiej w Opolu na wydziale położnych. Posiada ukończone 
Studia licencjackie w PMWSZ w Opolu. Praca w szpitalu powiatowym 
na trakcie porodowym, a obecnie w oddziale położniczym. Od 2009 roku 
pracuje w środowisku w NZOZ „Zdrowa Rodzina”. Specjalistka pielę-
gniarstwa położniczego. Położna rodzinna.

Anna Makowiecka, w roku 1988 ukończyła Liceum Medyczne w Opolu, 
następnie w latach 1988-1990  pierwsza praca w Wojewódzkim Specjali-
stycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu, oddział Neurologii. 
W latach 1992-2002 pracuje na stanowisku pielęgniarki instrumentariusz-
ki Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. 
Od roku 2002 pracuje na stanowisku kierownika Centralnej Sterylizator-
ni Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. W roku 2001 ukoń-
czyła studia na Oddziale Pielęgniarskim Wydziału Lekarskiego Śląskiej 
Akademii Medycznej w Katowicach. Absolwentka studiów podyplomo-
wych z zarządzania w ochronie zdrowia. Autorka programów, kierownik 
kursów kwalifikacyjnych oraz specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa  
operacyjnego.

Aurelia Prochota, w roku 2004 ukończyła Medyczne Studium Zawodo-
we w Opolu na wydziale Pielęgniarstwa, uzyskując dyplom pielęgniarki. 
W roku 2010 ukończyła studia magisterskie na wydziale Przyrodniczo 
- Technicznym na kierunku Biologia na Uniwersytecie Opolskim, a na-
stępnie Studium Pedagogiczne w Międzywydziałowym Centrum Kształ-
cenia i Doskonalenia Pedagogicznego. W latach 2011-2013 kurs specjali-
zacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, uzyskując tytuł 
pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. 
Uczestniczyła w licznych kursach i organizowanych szkoleniach i konfe-
rencjach o zasięgu regionalnym i krajowym. Drogę zawodową rozpoczęła 
na stanowisku pielęgniarki w Oddziale Chirurgii Ogólnej w Powiatowym 
Centrum Zdrowia S.A. w Kluczborku. Od 2013 roku pracuje na stanowi-
sku pielęgniarki epidemiologicznej.

Małgorzata Żyńczak, absolwentka liceum medycznego w Kędzierzynie 
Koźlu. Pielęgniarka środowiskowo rodzinna, asystent osoby niepełno-
sprawnej. Od 10 lat związana zawodowo z opieką nad pacjentem przewle-
kle chorym. W roku 2011 ukończyła specjalizację z zakresu opieki dłu-
goterminowej. Od tego też roku zatrudniona w Krapkowickim Centrum 
Zdrowia na stanowisku kierownika Zakładu Opiekuńczo Leczniczego  
w Górażdżach. Członek Zespołu żywienia dojelitowego w KCZ, działa  
w zespole ds. pielęgniarstwa opieki długoterminowej. Posiada ukończone 
szkolenia i kursy: z żywienia dojelitowego i pozajelitowego, leczenia ran, 
profilaktyki zakażeń szpitalnych, opieki długoterminowej.
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Z ŻYCIA SAMORZĄDU

PEŁNOMOCNICY VII KADENCJI
W dniu 16 marca br. w siedzibie Izby w Opolu odbyło się pierwsze spotkanie Pełnomocników VII Kadencji. W trak-
cie spotkania przekazano najważniejsze informacje z bieżącej działalności Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Opolu. Poniżej prezentujemy dane kontaktowe Pełnomocników obecnych na spotkaniu.

Przewodniczący – Krzysztof Parobczy
Członkowie:
Florentyna Ciroch
Monika Mikłaszewicz

Malwina Paruzel
Monika Wierzbanowska
Aleksandra Witkowska
Rafał Wołkowicz

Skład Zespołu ds. promocji zawodu pielęgniarki i położnej:
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych na posiedzeniu w dniu 15.03.2016 r. powołała skład Zespołu ds. promocji 
zawodu pielęgniarki i położnej: 
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Materiał	z	wykładu	Radcy	Prawnego	Aleksandry	Krzemińskiej	podczas	szkolenia	zorganizowanego	przez	Okręgową	
Radę	Pielęgniarek	i	Położnych	w	Opolu	w	dniu	2	marca	2016	r.	

Ordynowanie leków i wypisywanie recept  
przez pielęgniarki i położne

STAN PRAWNY do  
1 stycznia 2016 na podsta-
wie przepisów rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 grudnia 2013 r. 
w sprawie wykazu wyro-
bów medycznych wyda-
wanych na zlecenie (Dz. 
U. poz. 1565) pielęgniarki 
i położne ubezpieczenia 
zdrowotnego (pielęgniar-
ki lub położne będące 
świadczeniodawcą, z któ-
rym NFZ zawarł umowę  

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo pielę-
gniarki lub położne zatrudnione lub wykonujące za-
wód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej) mogą zlecać  
w ramach kontynuacji (pierwsze zlecenie wystawia le-
karz) wybrane wyroby medyczne, niezbędne do wykony-
wania zabiegów pielęgniarskich i pielęgnacji pacjenta. 

Także rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listo-
pada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń za-
pobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabi-
litacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 210, poz.1540) uprawnia pielęgniarki i położne do sa-
modzielnego - bez zlecenia lekarza - podania leków do-
raźnie, w nagłych przypadkach. 

Zasadniczo dotyczy to leków przeciwbólowych, prze-
ciwgorączkowych, przeczyszczających, nasennych (uspo-
kajających). Powyższe uprawnienie dotyczy każdej pie-
lęgniarki, położnej posiadającej prawo wykonywania 
zawodu.  Odrębny wykaz leków obowiązuje w stosunku 
do pielęgniarki systemu stanowi załącznik  Nr 2 do Roz-
porządzenia. 

WPROWADZONE ZMIANY 
ustawa z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o zawo-

dach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1136), która weszła w życie w dniu 11 wrze-
śnia 2014 r. rozszerza zakres kompetencji pielęgniarek  
i położnych. 

Faktyczne wejście w życie w zakresie nie wcześniej 
niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Recepty na leki zawierające określone substancje czynne 
oraz na środki spożywcze specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego, recepty i zlecenia na określone wyroby me-
dyczne oraz skierowania na określone badania diagnostycz-
ne, mogą być wystawiane przez uprawnione pielęgniarki  
i położne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r.

CELE ZMIANY USTAWY:   
1. efektywne wykorzystanie czasu pracy członków ze-

społu terapeutycznego, wykorzystanie umiejętności, wie-
dzy, doświadczenia i poziomu wykształcenia zawodowego 
pielęgniarek i położnych; 2. zwiększenie dostępności do 
świadczeń zdrowotnych, poprzez uzyskanie przez pacjen-
ta recepty, zlecenia, skierowania na badania bez koniecz-
ności odbycia przez świadczeniobiorcę wizyty lekarskiej. 
3. zmiana statusu zawodowego pielęgniarek i położnych 
posiadających wyższe wykształcenie. W konsekwencji 

projektowanych zmian nastąpi zróżnicowanie kompeten-
cji pielęgniarek i położnych z wyższym wykształceniem 
od pozostałych pielęgniarek i położnych.

SAMODZIELNE ORDYNOWANIE – KTO 
W ramach samodzielnego (bez zlecenie lekarskiego) 

wykonywania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych.   
- pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia 
studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub 
położnictwo oraz   
-pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty  
w dziedzinie pielęgniarstwa  mają prawo samodzielnie: 
- jeżeli ukończyły odpowiedni kurs specjalistyczny.

SAMODZIELNE ORDYNOWANIE – zakres przed-
miotowy: 
1) ordynowanie leków zawierających określone substancje 
czynne, z wyłączeniem leków zawierających: - substancje 
bardzo silnie działające, - środki odurzające i - substancje 
psychotropowe, 
2) ordynowanie środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego, w tym wystawianie na nie recept, 
3) ordynowanie określonych wyrobów medycznych,  
w tym wystawianie na nie zleceń albo recept.

ORDYNOWANIE NA ZLECENIE   
W ramach realizacji zleceń lekarskich (wymagane 

pierwsze zlecenie lekarskie):
 - pielęgniarka i położna posiadające dyplom ukończenia 
studiów co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pie-
lęgniarstwo lub położnictwo, oraz  pielęgniarka i położna 
posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa  
mają prawo samodzielnie: mają prawo wystawiać recepty: 
1) na leki, z wyłączeniem leków zawierających: - substan-
cje bardzo silnie działające,  - środki odurzające i  - sub-
stancje psychotropowe, oraz 
2) środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego niezbędne do kontynuacji leczenia, jeżeli ukończyły 
kurs specjalistyczny w tym zakresie.

W dalszym ciągu gdy chodzi o wyroby medyczne za-
stosowanie znajdzie uprawnienie dla pielęgniarek i po-
łożnych ubezpieczenia zdrowotnego, które mogą zlecać  
w ramach kontynuacji (pierwsze zlecenie wystawia 
lekarz) wybrane wyroby medyczne, niezbędne do wy-
konywania zabiegów pielęgniarskich i pielęgnacji pa-
cjenta (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 
2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wyda-
wanych na zlecenie Dz.U.poz.1565).
Kursy specjalistyczne:

Nowe kompetencje zawodowe są uprawnieniem, które 
pielęgniarki i położne będą mogły realizować od 1 stycz-
nia 2016 r. :
· które ukończą kurs specjalistyczny Ordynowanie leków  
i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych;
· których program studiów będzie obejmował zagadnienia 
dotyczące przepisywania leków i kierowania na badania 
diagnostyczne (od roku akademickiego 2016/2017 kształ-
cenie będzie prowadzone na podstawie nowych standar-
dów, zawierających treści związane z tymi uprawnieniami).

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Po-
łożnych dnia 3 listopada 2015 r. zatwierdziło program kursu 
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specjalistycznego Ordynowanie	leków	i	wypisywanie	recept.

Program kursu specjalistycznego Ordynowanie le-
ków i wypisywanie recept składa się z dwóch realizo-
wanych odrębnie części:
część I, dotycząca ordynowania leków i wypisywania re-
cept – w wymiarze 65 godzin dydaktycznych (w tym 45 
godz. zajęć teoretycznych i 20 godz. zajęć praktycznych);
część II, w zakresie wypisywania recept w ramach kontynu-
acji leczenia – w wymiarze 44 godzin dydaktycznych (w tym 
30 godz. zajęć teoretycznych i 14 godz. zajęć praktycznych).

W  ramach 65 godzin: 18 - „wyroby medyczne i środ-
ki spożywcze”, 9 „zasady i tryb wystawiania recept”,  
5 „aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa” - w su-
mie 32 godziny nie dotyczą kwestii medycznych zwią-
zanych z ordynacją leków. Pozostają 33 godziny.

Obowiązek ukończenia kursu specjalistycznego nie 
dotyczy pielęgniarek i położnych, które w ramach kształ-
cenia w szkołach pielęgniarskich i w szkołach położnych 
lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły	wiedzę	
objętą	takim	kursem.

PROBLEM:
Niedostosowanie obecnych programów kształcenia 

pielęgniarek i położnych do proponowanego rozszerzenia 
uprawnień tych grup zawodowych. Od roku akademickie-
go 2016/2017 kształcenie będzie prowadzone na podsta-
wie nowych standardów, zawierających treści związane  
z tymi uprawnieniami. Pierwsze osoby, które nie będą mu-
siały kończyć kursy specjalistycznego nabędą uprawnie-
nia w 2019 r.

WYSTAWIANIE RECEPT PRZEZ PIELĘGNIARKI 
I POŁOŻNE

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 paździer-
nika 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielę-
gniarki i położne reguluje:
1) sposób i tryb wystawiania recept przez pielęgniarki i położne,
2) wzór recepty uprawniającej do nabycia leku, środka 
spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
lub wyrobu medycznego;
3) sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich prze-
chowywania;
4) sposób realizacji recept oraz kontroli ich wystawiania  
i realizacji.

Data wejścia w życie – 11 grudnia 2015 r.
WYSTAWIANIE RECEPT REFUNDOWANYCH

W przypadku wystawiania recept na refundowane:
- leki,
- środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
   żywieniowego,
- wyroby medyczne,

pielęgniarka i położna są obowiązane do odnotowania 
na recepcie odpłatności, jeżeli lek, środek spożywczy spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrób medyczny 
występuje w tych wykazach w co najmniej dwóch odpłat-
nościach (np. za	odpłatnością	ryczałtową,	za	odpłatnością	
w	wysokości	30%	albo	50%	ich	limitu	finansowania).

Pielęgniarka i położna wystawiając receptę są obowią-
zane do szczegółowego uzasadnienia w dokumentacji me-
dycznej przyczyn dokonania adnotacji, na druku recepty, 
wskazującej na niemożność dokonania zamiany przepisa-
nego leku na zamiennik.

STOSOWANIE PRAWA FARMACEUTYCZNEGO
Postać elektroniczna (E-recepta) będzie postacią po-

wszechnie obowiązującą poza wyjątkami, które obejmują:
1) brak dostępu do systemu teleinformatycznego,
2) recepty refundowane dla wystawiającego „pro autore”, 

jego małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej  oraz 
rodzeństwa „pro familia”;
3) recepty trans graniczne.

Recepta transgraniczna zapewnia pacjentowi prawo do 
otrzymania leku na terenie UE na podstawie recepty wy-
stawionej w innym państwie członkowskim niż państwo 
jej realizacji.
5) recepty wystawione przez pielęgniarkę i położną "oka-
zjonalnie wykonujących zawód".

STOSOWANIE PRAWA FARMACEUTYCZNEGO
Informacja o E-recepcie
Jest to informacja , którą pacjent otrzymuje od osoby 

wystawiającej receptę w przypadku wystawienia recepty 
w postaci elektronicznej. Informacja ta stanowi potwier-
dzenie o wystawieniu recepty w postaci elektronicznej,  
a także zawiera informacje o leku, który na niej został 
wystawiony. W przypadkach wskazanych w ustawie oraz 
na każde żądanie pacjenta, informacja będzie wydawana  
w postaci wydruku informacyjnego.

Do realizacji recepty w postaci elektronicznej wystar-
czy podanie kodu dostępu (który może zostać przekazany 
m.in. w przesłanej wiadomości tekstowej na telefon ko-
mórkowy) oraz numeru PESEL lub numeru innego doku-
mentu potwierdzającego tożsamość.

STOSOWANIE PRAWA FARMACEUTYCZNEGO
Dane, jakie powinny się znaleźć na recepcie.

Zasady wystawiania recept analogiczne jak w przypadku 
recept lekarskich z pewnymi jedynie wyjątkami. 

Zakres danych oprócz danych osobowych będzie za-
wierał także dane dotyczące podmiotu, w ramach które-
go wystawiano receptę, elementy, jakie powinna zawierać 
recepta refundowana, dane dotyczące przepisanego leku, 
dane dotyczące realizacji recepty, okres farmakoterapii 
oraz informacje o odpisie.

Przykładowy wyjątek od stosowania zasad dotyczących 
lekarzy:

Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pa-
cjenta jednorazowo maksymalnie:
1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu me-
dycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu 
stosowania wyliczonego na podstawie określonego na re-
cepcie sposobu dawkowania,
2) ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego prze-
znaczoną do 60- dniowego stosowania - wyłącznie w ra-
mach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na 
następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające 
łącznie 120 dni.
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SKIEROWANIA NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Pielęgniarka i położna:
- posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
lub,
- dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego 
stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo

mają prawo wystawiać skierowania na wykonanie 
określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej 
diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagają-
cych metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających 
podwyższone	ryzyko	dla	pacjenta.

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYKAZU SUB-
STANCJI CZYNNYCH

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 październi-
ka 2015 r. w sprawie wykazu substancji czynnych zawar-
tych w lekach, wykazu środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego, wykazu wyrobów medycz-
nych i wykazu badań diagnostycznych (Dz. U. Poz. 1739) 
Wejście	w	życie	dnia	13	listopada	2015	r.
Rozporządzenie	określa	wykaz:

a) substancji czynnych zawartych w lekach,
b) środków spożywczych specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego,
c) wyrobów medycznych,
ordynowanych samodzielnie przez pielęgniarkę, położną.

Pominięto dookreślenie leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego - ordynowa-
nych na zlecenie lekarza.

WYKAZ SUBSTANCJI CZYNNYCH ZAWARTYCH 
W LEKACH, KTÓRE MOGĄ BYĆ ORDYNOWANE 
PRZEZ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE

między innymi substancje dotyczące:
- leków przeciwwymiotnych,
- leków przeciwzakaźnych do stosowania miejscowego,
- ginekologicznych leków przeciwzakaźnych,
- leków stosowanych w niedokrwistości,
- leków przeciwbólowych,
- leków rozszerzających oskrzela,
- leków przeciwzakaźnych stosowanych w chorobach 
gardła, ucha i zatok, w chorobach dróg moczowych,  
w chorobach przyzębia i tkanki okostnej, w chorobach 
skóry,
- środków znieczulających działających miejscowo.

Brak leków na nadciśnienie, stosowanych w terapii cu-
krzycy, choroby wieńcowej, czy innych częstych chorób 
przewlekłych.

Przy ordynacji leków pielęgniarki i położne powinny 
korzystać z Wykazu produktów leczniczych dopuszczo-
nych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
stanowiącego załącznik do aktualnie obowiązującego ob-
wieszczenia Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W przypadku wystawienia recepty na lek refundowany 
- z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych le-
ków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia ży-
wieniowego, który może być ordynowany przez pielę-
gniarki i położne – Hydrolizaty białek mleka - dieta elimi-
nacyjna mlekozastępcza.

WYROBY MEDYCZNE, NA KTÓRE PIELĘGNIAR-
KI I POŁOŻNE, MAJĄ PRAWO WYSTAWIAĆ RE-
CEPTY I ZLECENIA
- zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 
sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren),
- cewniki,

- worki do zbiórki moczu,
- worki stomijne,
- pończochy kikutowe,
- środki absorpcyjne,
- poduszki i materace przeciwodleżynowe,
- kule, laski, balkoniki, podpórki ułatwiające chodzenie,
- opatrunki,
- paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi.

Przy ordynacji środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego pielęgniarki i położne powinny 
korzystać z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszcze-
nia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowa-
nych leków, środków spożywczych specjalnego prze-
znaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. 
Przy wystawianiu zleceń i recept na wyroby medyczne 
pielęgniarki i położne powinny korzystać z rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie 
wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
oraz z aktualnie obowiązującego tekstu obwieszczenia 
Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych 
leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

BADANIA DIAGNOSTYCZNE, NA KTÓRE PIE-
LĘGNIARKI I POŁOŻNE MAJĄ PRAWO WYSTA-
WIAĆ ZLECENIA
- badania hematologiczne,
- badania biochemiczne i immunochemiczne w surowicy krwi,
- badania układu krzepnięcia,
- badania kału, moczu,
- badania mikrobiologiczne,
-badania z zakresu serologii grup krwi,
- badania elektrokardiograficzne,
- badania radiologiczne (dotyczy	uprawnień	tylko	pielęgniarek),
-badania mikrobiologiczne wydzieliny z dróg rodnych 
(dotyczy	uprawnień	tylko	położnych).

BADANIA
Pielęgniarka i położna wykonuje czynności zawodowe, 

w zakresie samodzielnego ordynowania po uprzednim 
osobistym badaniu fizykalnym pacjenta. Pielęgniarka  
i położna uprawniona do samodzielnego ordynowania bez 
dokonania osobistego badania pacjenta może wystawić: 
receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz receptę 
albo zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako 
kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest 
to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlo-
nym w dokumentacji medycznej.

Recepty lub zlecenia wystawione bez osobistego bada-
nia fizykalnego mogą być przekazane:
1) osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty 
lub zlecenia albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta;
2) osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi 
udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zle-
cenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegó-
łowego określania tych osób.

Upoważnienie lub oświadczenie pacjenta odnotowuje 
się w jego dokumentacji medycznej albo dołącza do tej do-
kumentacji. W dokumentacji zamieszczamy także infor-
mację o wystawieniu recepty lub zlecenia oraz o osobie, 
której przekazano taką receptę lub zlecenie.

SKUTKI  ZMIANY USTAWY
W celu szybszego uzyskania recepty albo skierowania 

na badania pacjenci mogą zrezygnować z wizyty lekarskiej  
i uzyskać receptę albo skierowanie od pielęgniarki albo po-
łożnej. Istnieje niebezpieczeństwo, że podmioty lecznicze  
w celu zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności, 
kierować będą pacjentów do pielęgniarek zamiast lekarzy.

W celu zabezpieczenia pacjentów przed taką praktyką 
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celowa byłaby nowelizacja ustawy o prawach pacjenta  
i Rzeczniku Praw Pacjenta gdzie zagwarantowano by pa-
cjentowi możliwość wyboru wizyty u lekarza zamiast pie-
lęgniarki oraz uzyskania informacji o takiej możliwości.

DOSKONALENIE ZAWODOWE
Metody terapii poszczególnych chorób oraz stoso-

wanych w tej terapii lekarstw podlegają zmianom, m.in. 
dlatego lekarze zobowiązani są do ciągłego doskonalenia 
zawodowego.

Pielęgniarkom i położnym przyznane mają być kom-
petencje do samodzielnego ordynowania leków, wyko-
nywanie tego uprawnienia nie powinno być uwarunko-
wane jedynie jednorazowym uzyskaniem kwalifikacji 
w formie kursu specjalistycznego, ale uzależnione od 
ciągłego aktualizowania wiedzy na temat nowych pro-
duktów leczniczych i metod ich stosowania.

KONTROLA WYSTAWIAJĄCEGO RECEPTĘ przez 
NFZ w zakresie:
● zgodności danych zamieszczonych na recepcie z prowa-
dzoną dokumentacją medyczną;
● prawidłowości wystawienia recepty oraz zgodności jej 
wystawienia z przepisami prawa.
Zasady kontroli:
● obowiązek przedkładania żądanej dokumentacji oraz udzie-
lenia wszelkiej informacji i pomocy związanej z kontrolą,
●protokół z kontroli – 7 dni na zastrzeżenia,
●prawo odmowy podpisania protokołu w przypadku nie-
uwzględnienia zastrzeżeń w całości,
●odmowa podpisania protokołu nie stanowi przeszkody 
do podpisania
protokołu przez kontrolera i realizacji ustaleń kontroli,
● wystąpienie pokontrolne i zalecenia pokontrolne – pra-
wo do zgłoszenia zastrzeżeń w ciągu 7 dni,
●14 dni na poinformowanie o sposobie wykonania zaleceń 
pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczy-
nach niepodjęcia działań.

FINANSOWANIE:
Samodzielne ordynowanie leków, w tym wystawianie 

na nie recept przez pielęgniarki, podobnie jak wystawianie 
recept na określone leki niezbędne do kontynuacji leczenia 
wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i musi być po-
przedzone badaniem lub przeprowadzeniem określonego 
wywiadu.

Ustawa nie przewidziała rozwiązań dotyczących źródeł  
i zasad finansowania proponowanych zmian np. finanso-
wania zadań związanych z wystawianiem recept (ocena pa-
cjenta, wypisywanie i dokumentowanie ordynacji), a także 
źródła finansowania zlecanych badań diagnostycznych.

Ponadto, pielęgniarki i położne, które wyrażą wolę lub 
będą musiały z racji zatrudnienia dokonywać w/w świad-
czeń, zmuszone będą ukończyć kurs specjalistyczny z tej 
dziedziny, co także wiąże się z poniesieniem związanych 
z tym kosztów.

FINANSOWANIE – koszty kursu specjalistycznego:
Na chwilę obecną Ministerstwo Zdrowia realizuje pro-

jekt unijny, który przewiduje zorganizowanie, co najmniej 
jednej edycji szkoleniowej, w co najmniej 5  wojewódz-
twach dotyczącej między innymi kursu Ordynowanie	 le-
ków	i	wypisywanie	recept.

W tym przypadku kształcenie w ramach kursów Ordy-
nowanie	 leków	i	wypisywanie	recept będzie finansowane  
z funduszy unijnych.

Pierwsze szkolenia dofinansowane ze środków europej-
skich rozpoczną się na początku 2016 r.

FINANSOWANIE – kursy specjalistyczne:
Kursy z zakresu ordynacji leków i wypisywania recept 

mogą być także dofinansowywane przez samorząd zawo-
dowy pielęgniarek i położnych w ramach refundacji kosz-
tów szkoleń.

Na zasadach obowiązujących w Okręgowej Izbie Pielę-
gniarek i Położnych w Opolu, przeznacza część środków 
finansowych pozyskanych ze składek członkowskich na 
dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniar-
kom i położnym.

Dofinansowanie może być także udzielone przez praco-
dawców (uzależnione od ich woli).

UPRAWNIENIE CZY OBOWIĄZEK
Ministerstwo Zdrowia przekonuje, iż nowe uprawnienia 

związane z ordynowaniem leków nie są ani obowiązkiem 
ani warunkiem wymaganym w codziennej pracy zawodo-
wej pielęgniarek i położnych.

Choć ustawa powołuje się w swoich celach na zwiększe-
nie uprawnień, to de facto nakłada obowiązek w zakresie 
realizacji zleceń lekarskich. Dla pielęgniarek (położnych) 
posiadających co najmniej tytuł licencjata (czyli także dla 
magistrów) oraz posiadających tytuł specjalisty z dziedziny 
pielęgniarstwa występować będzie obowiązek wystawiania 
recept na zlecenie lekarza w ramach kontynuacji.

BRAK KLAROWNEGO ROZDZIAŁU KOMPE-
TENCYJNEGO

Kompetencja pielęgniarki (położnej) do wystawiania 
skierowań na określone badania diagnostyczne, przy czym 
projekt nie zawiera delegacji dla Ministra Zdrowia do 
określenia kto będzie interpretował ich wyniki, czy pielę-
gniarka (położna) czy też lekarz. Między lekarzem a pielę-
gniarką, może zaistnieć spór kompetencyjny, który może 
zagrozić zdrowiu pacjenta np. w przypadku podwójnej or-
dynacji leku przez lekarza i pielęgniarkę.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Wątpliwości budzą wprowadzane w projekcie przepisy 

uprawniające pielęgniarki i położne do wystawiania recept na 
zlecenie lekarza. Nie wiadomo, kto będzie ponosił odpowie-
dzialność za tak wystawioną receptę – lekarz, który zlecił wy-
stawienie recepty, czy pielęgniarka, która ją wystawiła.

STANOWISKO SAMORZĄDU ZAWODOWEGO 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Projekt rządowy niestety nie uzyskał akceptacji środo-
wiska. Zarówno Naczelna Rada Lekarska jak i Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych wnioskowały o odrzucenie 
projektu w proponowanym brzmieniu.

Konsultowane podmioty nie miały możliwości zapozna-
nia się z projektami aktów wykonawczych do przedmioto-
wej nowelizacji ustawy, co ograniczyło ich możliwości za-
znajomienia się ze szczegółami proponowanych zmian

Uzasadnienie odrzucenia projektu przez NRPIP:
1) brak propozycji normujących leki, środki spożywcze spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne,
2) nie przedstawiono skutków finansowych przypuszczalnie 
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pielęgniarki i położne zostaną obciążone dodatkowymi obo-
wiązkami i odpowiedzialnością bez wzrostu wynagrodzeń,
3) zbyt szybki termin wprowadzenia zmian, tj. od stycznia 2016 r.

Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej
W okresie trwania choroby, nawet w chorobach prze-

wlekłych, często istnieje konieczność weryfikacji ordy-
nowanego leku, ewentualnie zmiany jego dawki, postaci. 
Wiedzę tę lekarz uzyskuje w czasie długich i trudnych 
studiów oraz nauki w czasie specjalizacji i ustawicznego 
kształcenia podyplomowego. Istniejący system kształce-
nia pielęgniarek i położnych nie zapewnia tej grupie za-
wodowej odpowiedniej wiedzy i umiejętności w tym za-
kresie, a wprowadzenie zmiany standardów kształcenia 
wymaga czasu.

POZOSTAŁE ZMIENIANE USTAWY
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opie-

ki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 
696, z późn. zm.)
ZMIANA USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW

Włączenie pielęgniarek i położnych do kręgu osób 
uprawnionych do wystawiania recept:
- Pielęgniarka i położna ubezpieczenia zdrowotnego (pod	

pojęciem	pielęgniarki	 ubezpieczenia	 zdrowotnego	należy	
rozumieć	 .pielęgniarkę	 lub	położną	będącą	świadczenio-
dawcą,	z	którą	Fundusz	zawarł	umowę	o	udzielanie	świad-
czeń	opieki	zdrowotnej,	albo	pielęgniarkę	lub	położną	za-
trudnioną	 lub	 wykonującą	 zawód	 u	 świadczeniodawcy,	 
z	 którą	 Fundusz	 zawarł	 umowę	 o	 udzielanie	 świadczeń	
opieki	zdrowotnej).
-Pielęgniarka i położna, z którymi NFZ zawarł umowę 
upoważniającą.
-Pielęgniarka i położna, z którymi NFZ zawarł umowę 
upoważniającą do wystawiania recept refundowanych dla 
wystawiającego, jego małżonka, wstępnych i zstępnych  
w linii prostej oraz rodzeństwa.

ZMIANA USTAWY O REFUNDACJI LEKÓW
Nadanie możliwości wystawiania recept pro	auctore	i	pro	

familia jest analogiczne jak w przypadku lekarzy i felczerów.
Włączenie pielęgniarek i położnych do kręgu osób 

uprawnionych powoduje również to, iż osoby te będą zo-
bowiązane do zastosowania się do przepisów dotyczących 
praktyk zakazanych w obrocie lekami refundowanymi,  
o których mowa w art. 49 ust. 3 ww. ustawy.

Przepis art. 49 ust. 3 ww. ustawy zakazuje podmiotom 
uczestniczącym w obrocie produktami refundacyjnymi do 
udzielania i przekazywania korzyści na rzecz świadcze-
niobiorców (pacjentów) oraz osób uprawnionych w tym 
pielęgniarek i położnych.

Radca Prawny Aleksandra Krzemińska

Ogólne zasady stosowania NLPZ
Niesteroidowe leki przeciwzapalne

lek.	med.	Jan	Wierzchowiec,	Ordynator	Oddziału	Rehabilitacji	Narządu	Ruchu	w	Opolskim	Centrum	Rehabilitacji	
w	Korfantowie,	specjalista	ortopedii	i	traumatologii,	specjalista	rehabilitacji	medycznej	

Niesterydowe leki przeciwza-
palne (NLPZ), ze względu na 
liczne wskazania do stosowania 
w różnych grupach wiekowych 
pacjentów, bardzo często są 
obecne w domowych aptecz-
kach.

Różnorodność postaci i da-
wek, a także dostępność bez re-
cepty niektórych postaci NLPZ 
jest również przyczyną dużej 
popularności wśród chorych. 

Mechanizm działania polega 
na hamowaniu aktywności cy-

klooksygenazy (COX) odpowiedzialnej za syntezę prosta-
noidów z kwasu arachidonowego, uwolnionego z fosfoli-
pidów błon komórkowych przez fosfolipazę A2. 

Większość klasycznych NLPZ (np. kwas acetylosali-
cylowy, indometacyna, diklofenak, naproxen, ibuprom)  
w podobnym stopniu hamuje aktywność COX-1 i COX-
2. Nowo opracowane NLPZ są wybiórczymi inhibitorami 
COX-2 (rofekoksyb, celekosyb), hamujące COX-2 ponad 
100 razy silniej niż COX-1. Niektóre dotychczas stosowa-
ne NLPZ jak nimesulid, meloksykam czy nabumeton wy-
kazują większe powinowactwo do COX-2, ale mniejsze 
niż wybiórcze blokery COX-2. 

Najczęstsze wskazania są związane z wykorzystaniem pod-
stawowych mechanizmów działania NLPZ czyli efektu prze-
ciwbólowego, przeciwgorączkowego i przeciwzapalnego.

NLPZ w postaciach do użytku zewnętrznego może być 
stosowany w bólach mięśni i stawów, w urazach i zwich-
nięciach. NLPZ mogą być stosowane w leczeniu bólów 
nowotworowych. Ogólnie uznanym standardem leczenia 
farmakologicznego jest trójstopniowa drabina analgetycz-

na opracowana pod auspicjami WHO. Aspiryna zapobiega 
wytwarzaniu tromboksanu poprzez hamowanie działania 
cyklooksygenazy. Klasyczne NLPZ są stosowane w le-
czeniu objawowym zakażeń dróg oddechowych wykorzy-
stując ich działanie przeciwgorączkowe, przeciwbólowe  
i przeciwzapalne.

Podstawowym przeciwwskazaniem do stosowania jest 
nadwrażliwość na jeden z leków (NLPZ), prowadząca do 
wystąpienia astmy, alergicznego nieżytu nosa lub poli-
pów nosa oraz czynna choroba wrzodowa żołądka i dwu-
nastnicy. Lek nie jest zalecany u pacjentek ciężarnych  
i w okresie karmienia piersią. Ograniczenia wiekowe u dzie-
ci są zróżnicowane w zależności od konkretnego preparatu  
i wskazań jego producenta.

NLPZ powodują głównie powikłania żołądkowo-jelito-
we. Wprowadzenie do lecznictwa NLPZ nowej generacji 
selektywnych blokerów COX-2 zmniejszyło znacznie czę-
stość powikłań ze strony przewodu pokarmowego. NLPZ 
należą do grupy leków, które najczęściej są odpowiedzial-
ne za niepożądane odczyny skórne. Dawkowanie NLPZ 
jest indywidualne dla każdego leku, jego postaci oraz 
wskazań.

Popularność NLPZ dostępnych bez recepty wśród pa-
cjentów zwiększa ryzyko niewłaściwego stosowania leku 
i narażenie na wystąpienie niepożądanych objawów. Wy-
maga to informowania pacjentów o potencjalnych zagro-
żeniach związanych z samoleczeniem, zwłaszcza przedłu-
żającym się.

Szczególnie przy braku skuteczności należy zachęcać 
pacjentów do nieprzedłużania samoleczenia NLPZ. Do-
legliwości, które były powodem wdrożenia samoleczenia 
mogą być objawami poważnych chorób wymagających 
innego leczenia przyczynowego i objawowego.

Wybiórcze inhibitory COX-2 są zarejestrowane w Pol-
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sce do leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) 
i choroby zwyrodnieniowej stawów (CHZS). W porów-
naniu z klasycznymi NLPZ charakteryzują się taką samą 
skutecznością przeciwzapalną i przeciwbólową oraz lep-
szą tolerancją ze strony przewodu pokarmowego, więk-
szym bezpieczeństwem stosowania. W celu zmniejsze-
nia ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych ważne 
jest przestrzeganie wskazań do stosowania i dawkowania 
NLPZ. Samoleczenie NLPZ powinno być ograniczone do 
incydentalnego stosowania leku w leczeniu bólów, gorącz-
ki i infekcji układu oddechowego. Przewlekłe stosowanie 
NLPZ powinno odbywać się tylko pod kontrolą lekarską.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwbólowe 
(np. salicylamid, kwas acetylosalicylowy, propyfenazon, 
fenylobutazon, ibuprofen) działają leczniczo przez zaha-
mowanie cyklooksygenazy prostaglandynowej (są inhi-
bitorem enzymu), a zatem uniemożliwienie wytwarzania 
prostaglandyn.

Tromboksan A2 zwiększa agregację trombocytów 
sprzyjając powstawaniu zakrzepów oraz ognisk miażdży-
cowych, ponadto obkurcza oskrzela. Małe dawki salicyla-
nów zmniejszają syntezę tromboksanu, co zostało wyko-
rzystane w zapobieganiu zakrzepów i zawałów serca.

PGF zwężą naczynia krwionośne i oskrzela, hamuje 
wydzielanie kwasu żołądkowego. PGE oraz PGI2 (prosta-
cyklina) rozszerzają naczynia krwionośne i oskrzela. 

PGE i PGF wywołują skurcz macicy i rozpoczynają 
akt porodowy. Zaburzenia w wydzielaniu prostaglandyn  
w czasie ciąży są powodem poronień. Wydzielanie kwa-
śnego soku żołądkowego hamuje także PGA. Prostaglan-
dyny odgrywają ważną rolę w pękaniu i wydalaniu pęche-
rzyków jajnikowych w czasie owulacji. PGF jest powodem 
bolesnego miesiączkowania.

Prostacyklina hamuje agregację krwinek, rozszerza tęt-
nice, uczynnia cyklazę adenylową, zapobiega miażdżycy, 
przedłuża krwawienie, działa antagonistycznie w stosunku 
do tromboksanu A2.

PGE hamuje aktywację cyklazy adenylowej w tkance 
tłuszczowej, zapobiegając lipolizie; zwiększa przepusz-
czalność naczyń krwionośnych, sprzyja powstawaniu wy-

sięku i stanów zapalnych, wzbudza migrację leukocytów 
do ogniska zapalnego, zwiększa wrażliwość zakończeń 
nerwowych na ból. Ponadto zwiększa ciśnienie śródgałko-
we, sprzyja powstawaniu stanów zapalnych oka. PGG (cy-
kliczny nadtlenek) jest przekaźnikiem odczynu bólowego. 
Leukotrieny i PGF i tromboksan A2 sprzyjają wystąpieniu 
napadu dychawicy oskrzelowej. Leukotrieny obkurczają 
naczynia krwionośne i oskrzela, są przekaźnikiem stanów 
alergicznych, indukują migrację leukocytów, zwiększają 
przepuszczalność śródbłonków, uczestniczą w tworzeniu 
stanów zapalnych w tkankach.

Nienarkotyczne leki przeciwbólowe działają także prze-
ciwgorączkowo. Homeostaza oznacza także stałą tempe-
raturę ciała. Organizmy patogenne (np. bakterie, riketsje, 
grzyby, pierwotniaki) wydzielają do krwi substancje piro-
genne, czyli gorączkotwórcze. Substancje białkowe ob-
cego pochodzenia indukują uwalnianie wewnątrzustrojo-
wych (endogennych) pirogenów: cytokin (interleukina-1, 
interleukina-6). Te z kolei powodują wytwarzanie prosta-
glandyn, amin biogennych (np. histamina, katecholaminy) 
i czynników pobudzających wytwarzanie kortykotropiny. 
Jest to reakcja kaskadowa, której ostatnie ogniwo pobudza 
ośrodek termoregulacji w podwzgórzu, a dokładniej część 
zachowania ciepła. Ośrodek termoregulacji pobudza pro-
dukcję ciepła przez nasilenie przemiany materii i hamuje 
mechanizmy uwalniania ciepła z ustroju (np. skurcz na-
czyń krwionośnych skórnych, zahamowanie wydzielania 
potu). Podwyższenie ciepłoty ciała przyczynia się do akty-
wacji limfocytów T i pobudzenia fagocytozy.

Substancje przeciwgorączkowe mają różny mechanizm 
działania: zahamowanie syntezy i uwalniania prostaglan-
dyn i amin biogennych, rozszerzenie naczyń krwiono-
śnych w skórze i pobudzenie gruczołów potowych do wy-
dzielania potu, zablokowanie receptorów dla egzogennych 
i endogennych pirogenów, zahamowanie przewodzenia 
w neuronach ośrodka termoregulacji. Niektóre leki prze-
ciwgorączkowe są toksynami protoplazmatycznymi (np. 
aminofenazon) i hamują wewnątrzkomórkowe procesy 
kataboliczne dostarczające energię cieplną.                

Przychodnia SP ZOZ „Cen-
trum” w Opolu otrzymała 
trzy certyfikaty ISO: system 
zarządzania jakością, bezpie-
czeństwem i higieną pracy, 

system zarządzania środowiskowego oraz międzynaro-
dowy certyfikat IQS MED pozwalający na przyjmowanie 
pacjentów z Unii Europejskiej obejmujący zarządzanie 
ryzykiem, obsługę pacjentów, komunikację i informację, 
bezpieczeństwo i zadowolenia pacjentów „BEZPIECZNA 
PRZYCHODNIA”. To największa publiczna przychodnia 
w mieście Opolu i jednocześnie pierwsza, która zdobyła 
jednocześnie aż cztery certyfikaty jakości. 

Nadrzędnym celem przychodni jest świadczenie usług 
medycznych na najwyższym poziomie przy jednoczesnym 
monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na śro-
dowisko naturalne oraz stosowaniu się do zasad bezpiecz-
nej pracy.

Audyt prowadzony przez firmę IQS Cert (International 
Quality Standards Med.), polegający m.in. na obserwacji 
pracy przychodni, sprawdzaniu dokumentacji, a trwało 
to osiem miesięcy. Uzyskanie pozytywnego wyniku było 
możliwe dzięki wielu działaniom poprawiającym opiekę 
nad pacjentem.

W procesie tworzenia i wprowadzania Zintegrowa-
nego Systemu Zarządzania bardzo ważną rolę pełniły 
Panie pielęgniarki, gdyż to one są odpowiedzialne za 
większość wprowadzanych standardów medycznych. 
Ich zaangażowanie w proces był i jest ogromny. Po-

siadane wysokie kwalifikacje Pań sprawiło, że proces 
był tworzony z wykorzystaniem pielęgniarskiej wiedzy 
medycznej.

Zmienił się także system rejestracji w przychodni, na 
który jeszcze do niedawna chorzy się skarżyli. Teraz istnie-
je osobny system rejestracji telefonicznej i osobistej, oby-
dwa zsynchronizowane ze sobą w sieci komputerowej, tak 
by nie dochodziło do dublowania godzin wizyt u lekarzy.

Uroczyste wręczenie certyfikatów nastąpiło 23 marca 
2016 r w sali Karola Musioła w Urzędzie Miasta Opola.

Anna Doszczątek Pielęgniarka Koordynująca
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum” 

w Opolu
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Godziny pracy biura OIPiP w Opolu:
poniedziałek 800 - 1600

wtorek  800 - 1600

środa  800 - 1700

czwartek  800 - 1600

piątek  800 - 1600

Pracownicy biura OIPiP w Opolu:
Anna Kałuska  – pracownik administracyjno-biurowy
Beata Gawlikowska  – pracownik administracyjno-biurowy  
Maria Skoberla  – księgowa 
Agnieszka Burzyńska – dział CRPiP, Biuro Rzecznika

OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu przypomina o obowiązku aktualizacji danych  

w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.
Zgodnie z art. 19 ust.2 i ust. 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej każda pielę-

gniarka/położna zobowiązana jest w do niezwłocznego zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek 
i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania.

W szczególności aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
• zmiany nazwiska,
• ukończenia kursów i specjalizacji,
• ukończenia studiów wyższych,
• miejsca zamieszkania,
• rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
• zmianie miejsca pracy,
• utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.

W CELU AKTUALIZACJI DANYCH NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:
• w przypadku zmiany nazwiska – oryginał prawa wykonywania zawodu oraz kserokopię aktu małżeństwa potwier-
dzającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu),
• w przypadku uzyskania tytułu specjalisty – oryginał prawa wykonywania zawodu 
oraz kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie specjalizacji,
• w przypadku ukończenia szkoły wyższej (studia pomostowe) – odpis dyplomu szkoły wyższej – część „A” i „B” 
(suplement),
• w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) – kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,
• w przypadku zmiany zatrudnienia – pisemna informacja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko  
i okres zatrudnienia oraz datę zakończenia pracy w poprzednim zakładzie,
• w przypadku zmiany danych adresowych – pisemne oświadczenie lub kserokopię dowodu osobistego.
Aktualizacji danych można dokonać poprzez wypełnienie Arkusza aktualizacyjnego danych osobowych  
(dostępny na stronie internetowej OIPiP w Opolu http://oipip.opole.pl w zakładce „Wykonywanie zawodu”,  
podzakładka „Prawo wykonywania zawodu”) i przesłaniu go na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
ul. Świerkowa 24, 45-407 Opole.
W razie wątpliwości prosimy o kontakt z działem rejestru pod numerem telefonu 77 455 09 57 wew. 22.

KOMUNIKAT – KURSY i SZKOLENIA
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prowadzi nabór na wszystkie kursy ujęte w planie szkoleń 
na 2016 r. (dostępny na stronie internetowej www.oipip.opole.pl). Warunkiem uruchomienia danego kursu jest 
zebranie minimum 25 osobowej grupy.
W zależności od ilości chętnych osób istnieje możliwość organizacji i przeprowadzenia kursu w poszczegól-
nych powiatach – najbliżej miejsca pracy i zamieszkania.
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z działem szkoleń, tel. 77 455 09 57 oraz złożenie do biura OIPiP 
„Formularza zgłoszenia na kurs”.


