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Szanowni Państwo. Koleżanki i koledzy.

Dynamika zmian przepisów naszej pracy, powoduje, iż w bieżącym numerze Biuletynu, skoncentrowa-
liśmy się na przedstawieniu danych dotyczących kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Od 1 maja 2017 roku ruszył System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). 
Jest to systemem teleinformatyczny utworzony przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony 
Zdrowia. 
Co to dla nas oznacza? 

Każda pielęgniarka i położna, która będzie chciała wziąć udział w jakiejkolwiek formie szkolenia 
podyplomowego będzie musiała swoje zgłoszenie dokonać poprzez SMK. Czyli koniec ze składaniem 
wniosków w formie papierowej. W związku z tym czeka nas mała rewolucja. 

W pismach z Głównego Inspektoratu Sanitarnego Departamentu Higieny Środowiska oraz  stanowiska 
Departamentu Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska z dnia 08.05.2017r., przekazujemy 
ważne informacje dotyczące klasyfikacji odpadów powstających w wyniku wykonywania w domu przez 
pacjenta samodzielnych testów paskowych służących do określenia poziomu cukru we krwi za pomocą 
glukometru lub odpadów igieł do penów albo też odpadów ampułko-strzykawek.

W bieżącym numerze nie mogło też zabraknąć artykułów pielęgniarek z naszego środowiska. 
Pani Wiesława Grabska przedstawia praktyczny poradnik Terapii tlenowej w Oddziale Intensywnej 

Terapii.
Pani Adriana Mazurkiewicz – Fornalik opracowała materiał dotyczący Praw Pacjenta w połączeniu  

z pracą pielęgniarki/położnej. Obowiązująca ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta jest 
stosunkowo młodą ustawą i nie zawiera wyczerpującego katalogu praw pacjenta dlatego też rodzi wiele 
problemów w ich interpretacji zarówno dla pacjentów jak i pracowników medycznych. W swoim artyku-
le przybliża te prawa które są istotne nie tylko ze względu na obowiązek ich przestrzegania, ale również 
ze względu na codzienną pracę pielęgniarki i położnej. Materiał ten podzieliliśmy na części.

Życzymy  interesującej lektury
Urszula Kraszkiewicz, Wiesława Grabska, Mirosław Smoleń

Osoby odpowiedzialne za wydanie numeru 

12 maja – obchody Międzynarodowego Dnia  
Pielęgniarki i Dnia Położnej

Maj to szczególny miesiąc dla naszych zawodów. 
Święto pielęgniarskie stało się tradycją posiadającą 
duży odbiór w społeczeństwie. Co roku 12 maja ob-
chodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniar-
ki, ustanowiony na Międzynarodowym Kongresie 
Pielęgniarek w Meksyku 44 lata temu w 1973 roku, 
w dzień urodzin Florence Nightingale – prekursorki 
profesjonalnego pielęgniarstwa. 

Dzień 8 maja w naszym kraju, to Dzień Położnej, 
święto które przypada na dzień urodzin polskiej Słu-
żebnicy Bożej - Położnej Stanisławy Leszczyńskiej, 
więzionej w obozie koncentracyjnym Auschwitz
-Birkenau i tam pomagała kobietom, które w tak tra-
gicznych okolicznościach wchodziły w czas macie-
rzyństwa

Tak więc maj dla pielęgniarek i położnych, jest 
szczególnym czasem radości, satysfakcji z pracy,  

a może także okresem snucia planów na przyszłość.
Pielęgniarstwo i położnictwo to bardzo odpo-

wiedzialne zawody. W pewnym sensie to posłan-
nictwo, połączone z ciężką pracą, dającą wszakże 
możliwość rozwoju. To zawody, których wypełnia-
nie związane jest przecież z opieką nad obcymi na 
ogół ludźmi, od narodzin aż po kres ich życia. Mu-
simy być przy tym empatyczne, bo jesteśmy po to, 
aby pacjenci czuli się bezpiecznie.  

W dniu 12 maja w naszym województwie uro-
czyście obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Pielęgniarek i Dzień Położnych. Święto było oka-
zją do tego, by w szczególny sposób dostrzec i do-
cenić nasz codzienny wysiłek.        

W trakcie uroczystości w Opolu, następujące 
pielęgniarki i położne otrzymały szczególne odzna-
czenia:
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Odznaka honorowa Ministra Zdrowia - Za Za-
sługi dla Ochrony Zdrowia -  Pani Zofia Kusza 

Srebrne odznaczenie za zasługi dla samorządu 
pielęgniarek i położnych - Pani Zofia Mikulec

Brązowe  odznaczenie za zasługi dla samorządu 
pielęgniarek i położnych - Pani Bożena Tokarska,             
Pani Małgorzata Widera, Pani Stanisława Zawadzka 

Honorowe odznaczenie za zasługi dla samorzą-
du pielęgniarek i położnych - Pani Adriana Mazur-
kiewicz- Fornalik   

Sabina Wiatkowska
Przewodnicząca Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych W Opolu
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Zmiany w kształceniu podyplomowym 
pielęgniarek i położnych

Od 1 maja 2017 roku ruszył System Monito-
rowania Kształcenia Pracowników Medycznych 
(SMK). Jest to system teleinformatyczny utwo-
rzony przez Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia na podstawie ustawy z dnia 28 
kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 
zdrowia, jego zadaniami są:

• gromadzenie informacji pozwalających na okre-
ślenie zapotrzebowania na miejsca szkoleniowe                              
w określonych dziedzinach medycyny i farma-
cji oraz w dziedzinach mających zastosowanie  
w ochronie zdrowia;

• monitorowanie kształcenia podyplomowego pra-
cowników medycznych;
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• monitorowanie przebiegu kształcenia specjaliza-

cyjnego pracowników medycznych;
• wspomaganie procesu zarządzania systemem 

kształcenia pracowników medycznych; wsparcie 
przygotowania i realizacji umów, o których mowa 
w art. 16j ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w ramach 
modułu System Informatyczny Rezydentur.
 Co to dla nas oznacza? 

Informacja dla pielęgniarek i położnych
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r.  

o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 
r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za 
pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą 
przeprowadzane:
• postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do 

specjalizacji, kursu kwalifikacyjnego, specjali-
stycznego i dokształcającego,

• składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu 
państwowego.

Jak przebrnąć przez proces rejestracji w SMK?
Do korzystania z SMK niezbędne będą:

• dostęp do Internetu,
• adres e-mail,
• ePUAP (tylko w przypadku, jeżeli będziemy  

chcieli przeprowadzić rejestrację bez wychodzenia  
z domu

Poniżej prezentujemy instrukcję krok po kroku re-
jestracji w celu uzyskania profilu zaufanego ePUAP
1. Wejdź na stronę https://epuap.gov.pl
2. Wybierz na górze strony:

3. Wypełnij wymagane pola – wzór poniżej

Każda pielęgniarka i położna, która będzie chcia-
ła wziąć udział w jakiejkolwiek formie szko-
lenia podyplomowego będzie musiała swoje 
zgłoszenie dokonać poprzez SMK. Czyli koniec  
ze składaniem wniosków w formie papierowej.  
W związku z tym czeka nas mała rewolucja. 
Prosimy decyzji o zamiarze wzięcia udziału 
w szkoleniach nie zostawiać na ostatnią chwi-
lę, ponieważ proces rejestracji może okazać się 
czasochłonny. Prosimy jakichkolwiek pretensji 
nie kierować pod adresem pracowników OIPiP 
w Opolu, ponieważ ta regulacja została wpro-
wadzona ustawą z dnia 9 października 2015 r.  
o zmianie ustawy o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.). 

Login – musi być unikatową nazwą, nieużywaną                
w systemie przez inną osobę
Hasło – musi składać się z minimum 8 znaków 
(dużych liter, małych liter, cyfr i znaków specjal-
nych np. !@#$%^&*)
Adres email – na niego przyjdzie informacja                       
o utworzeniu konta na platformie ePUAP
Numer Telefonu – numer telefonu komórkowe-
go, za pomocą sms otrzymasz na ten numer kod 
autoryzacyjny przy każdym podpisywaniu doku-
mentów.
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4. Na koniec, kiedy wszystkie pola formularza wypeł-
nione i dane są prawdziwe możesz wciśnij przycisk 
pod formularzem

5. Na następnym formularzu wpisz kod autoryzacji, 
który otrzymasz na numer telefonu podany przy za-
kładaniu profilu

5. W kolejnym kroku otrzymasz maila z informacją: 
Wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP 
dla użytkownika Imię Nazwisko (login) został złożony 
w dniu XXXX-XX-XX

W celu zweryfikowania wniosku o potwierdzenie pro-
filu zaufanego użytkownika prosimy udać się do wy-
branego przez siebie punktu potwierdzającego (urząd 
miasta, urząd gminu, urząd skarbowy) z dowodem oso-
bistym lub paszportem w ciągu 14 dni od daty wysłania 
wniosku. Po upływie 14 dni od daty wysłania, wniosek 
zostanie automatycznie odrzucony przez system.

Kiedy posiadasz już profil zaufany ePUAP możesz 
przystąpić do rejestracji w SMK
1. Wejdź na stronę: 
 https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp
2. Wybierz  [Załóż konto]
3. Wypełnij okno [Dane osobowe] (imię i nazwisko 

w dopełniaczu Jan Kowalski (kogo?) Jana Kowal-
skiego)

4. Wypełnij okno [Adres]
5. Wypełnij okno [Adres korespondencyjny] (jeśli 

jest inny niż adres powyżej, jeśli taki sam zaznacz 
[V] jak miejsce zamieszkania)

6. Wypełnij okno [Kontakt] (użyj adresu mailowego 
prywatnego – nie służbowego, ponieważ w przy-
padku zmiany miejsca pracy nie będziesz mogła / 
mógł odebrać informacji w sprawie SMK; uważaj, 
abyś nie popełniła / nie popełnił błędu w adresie, 
ponieważ na niego otrzymasz za chwilę hasło do-
stępowe)

7. [Opcjonalny identyfikator P2] – pozostaw puste
8. Przeczytaj i zaznacz 2 x [V] w [Oświadczenia]
9. Naciśnij [Złóż wniosek o założenie konta]
Na adres mailowy wskazany przy rejestracji otrzy-
masz tymczasowe hasło, którym należy się zalogo-
wać na https://smk.ezdrowie.gov.pl/login.jsp
1. Wybierz [Zaloguj w P2]

2. Na następnym ekranie wybierz sposób, w jaki 
chcesz się uwierzytelnić

Login / hasło
Login to adres mailowy wskazany przy rejestracji
Hasło – otrzymane w mailu 
Przy pierwszym logowaniu konieczna jest zmiana hasła
3. Po poprawnym zalogowaniu otworzy się taki for-

mularz:

4. Jeśli będziesz się posługiwała / posługiwał profi-
lem zaufanym ePUAP musisz teraz podać Identy-
fikator konta i identyfikator profilu zaufanego ePU-
AP (operacja jednorazowa). 

 W tym celu wejdź na stronę 
 https://www.p2sa.csioz.gov.pl/
5. Wybierz [Logowanie do Systemu Administracji P2]
6. Na następnym ekranie wybierz sposób, w jaki 

chcesz się uwierzytelnić
Login / hasło

Login to adres mailowy wskazany przy rejestracji
Hasło – to, na które zmieniłaś / zmieniłeś hasło tym-
czasowe.
Po prawidłowym zalogowaniu pojawi się taki ekran:

6. Wybierz [Moje dane]
7. Login użyty do rejestracji profilu ePUAP wpisz  

w pole: 
- Identyfikator konta ePUAP
- Identyfikator profilu zaufanego ePUAP
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8. Po wpisaniu identyfikatorów naciśnij [Zapisz zmiany]
9. Następnie [Wyloguj się]

Pora wrócić do SMK. 
1. Otwórz stronę https://smk.ezdrowie.gov.pl
2. Wybierz [Zaloguj w P2]
3. Wybierz [Wnioski o modyfikacje uprawnień]
4. Wybierz po lewej stronie [Nowy wniosek o mody-

fikację uprawnień]
5. Sprawdź poprawność wyświetlonych danych  

i zjedź do okna [Dodatkowe informacje]
6. W polu [Grupa biznesowa] wybierz [Pielęgniarka] 

lub [Położna]
7. W polu [Grupa funkcjonalna] wybierz [Użytkownik]
8. W polu [Jednostka akceptująca] wybierz [OIPiP]
9. W polu [Nazwa] wybierz z listy Opole, wybierz 

przycisk [Akcje], a następnie przycisk [Wybierz]

10. Następnie wciśnij przycisk [Dalej]

11. Na kolejnym ekranie:
- wpisz nr PWZ (numer prawa wykonywania zawodu)                                      
- pozostałe dwa pola pozostają puste
- lista specjalizacji (jesli posiadasz naciśnij [Wybierz] 

i uzupełnij wymagane pola)

-  tytuł naukowy (pozostaw puste)
-  stopień wojskowy – jeśli posiadasz
-  uczelnia – pozostaw puste
12. Następnie [Zapisz]
13. Na kolejnym ekranie zjedź do dołu i...

 naciśnij [Podpisz podpisem ePUAP i wyślij] lub 
[Złóż wniosek papierowy].

Jeśli zdecydujesz się na złożenie wniosku papiero-
wego musisz następnie wybrać [Akcja], następnie 
[Szczegóły] zjechać do dołu strony i wybrać [Dalej], 
jeszcze raz zjechać do dołu strony i wybrać [Drukuj].
Po zaakceptowaniu wniosku przez OIPIP – czy to po 
podpisaniu ePUAP czy złożony w wersji papierowej 
po zalogowaniu się będziesz miał do wyboru dwie 
role – zerowa i pielęgniarka
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Metody tlenoterapii:
• bierna - tlen jest wdy-
chany dzięki zachowanej 
wydolnej wentylacji cho-
rego,
• czynna - tlen (lub mie-
szanina oddechowa) wtła-
czany jest do dróg odde-
chowych i pęcherzyków 

płucnych przy pomocy oddechu wymuszonego 
(oddech zastępczy). 

Sposoby podawania tlenu:
• przez cewnik nosowy założony na głębokość pod-

niebienia miękkiego (przepływ 2-3 l/min),
• przez cewnik w obu zewnętrznych przewodach no-

sowych tzw. „okulary tlenowe” (przepływ 6 l/min), 
• przez maskę tlenową, która obejmuje nos i usta 

chorego (przepływ 6-8 l/min).

WARTO WIEDZIEĆ

Terapia tlenowa w Oddziale Intensywnej Terapii
- praktyczny poradnik

Wiesława Grabska, pielęgniarka Oddziałowa SP ZOZ WCM Opole 
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Zasady tlenoterapii:
• stosuj tlen tylko w przypadku niedotlenienia (hipok-

semii), niezależnie od mechanizmu jego powstania,
• stosuj odpowiednie stężenie cząstkowe tlenu (Fi02), 

tak aby uzyskać Pa02 co najmniej 80 mm Hg.
Uwaga: W szczególnych sytuacjach klinicznych (np. 
zatrucie tlenkiem węgla) Pa02 powinno być większe.
Nawilżanie i ogrzewanie tlenu.

Mieszanina oddechowa musi być ogrzana do tem-
peratury 37 st. C i nawilżona do 100% wilgotności 
względnej. Do napełniania nawilżaczy należy uży-
wać jedynie wody destylowanej lub sterylnej a cały 
nawilżacz dezynfekować co 4-5 dni w celu zmniej-
szenia ryzyka zakażenia (najlepiej zastosować system 
jednorazowy).
Podgrzewacz Aerodyne  do mechanicznej nebulizacji:  

Składa się z trzech zasadni-
czych elementów:
• podgrzewacza
• sterylnej złączki do nebulizacji
• pojemnika zawierającego wy-

jałowioną wodę destylowaną.
Nieprawidłowe  nawilżanie powoduje:
• uczucie suchości w nosie,
• uczucie suchości w gardle,                   
• suche i spękane wargi,
• wysychanie spojówek (przecieki z maski tlenowej),
• bóle głowy,
• uszkodzenie delikatnej skóry wokół nozdrzy,
• uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej,
• zakażenie nosa, gardła i zatok przynosowych,
• trudności z mówieniem i pozbywaniem się wydzie-

liny dróg oddechowych (często zdejmują maski  
tlenowe).

Tlenoterapia przez maskę – wskazówki:
Jeśli występują w/w objawy należy:
• zwiększyć ilość podawanych płynów
• zastosować maskę o stałej objętości np. Venturiego.
Jeśli pacjent otrzymuje tlen i wykazuje również:
• zatrzymanie odpluwania,
• nadmierne wydzielanie,
• nieustępliwe wydzielanie,
• niedodmę płuc.

Zastosowanie nawilżania jest konieczne dla wspo-
możenia, rozrzedzenia i usuwania wydzieliny.
Nawilżanie drogą zimnej nebulizacji.

Najbardziej przydatne w przy-
padkach trudności z usuwaniem 
zagęszczonej wydzieliny.

Zastosowanie przy stężeniu 
tlenu rzędu 28% i więcej, wy-
twarza mgiełkę o stężeniu 3-8 
mikrometrów.

Może ograniczyć wysychanie 
w ustach i nosie, pękanie warg spowodowane tlenem.

Nawilżacze przepływowe:
• nie zapewniają żadnych lub niewielkie korzyści te-

rapeutyczne,
• nie wytwarzają dostatecznie wielu kropelek wody 

przy zaleconych prędkościach przepływu powietrza.
Nawilżacze z podgrzewaniem konieczne są:
• gdy dochodzi do utrudnienia ewakuacji wydzieliny 

z dróg oddechowych,
• podgrzanie i nawilżenie ułatwia pacjentowi wyda-

lenie wydzieliny dzięki zmniejszonej lepkości.
Zagrożenia związane z nawilżaniem:

1. Skurcz oskrzeli w przypadku: 
• nadmiernie zagęszczonej mgiełki,
• zastosowania roztworu nieizotonicznego, 
• zastosowania nawilżania niepodgrzewanego.
2. Wzrost bakterii w zbiorniku z wodą – brak dezyn-
fekcji (system wielorazowy).

W piśmiennictwie – doniesienie o kolonizacji urzą-
dzeń do nawilżania przez niektóre tlenowe bakteria 
Gram-ujemne (Pseudomonas).
Przeciwwskazania do stosowania nawilżania bez 
podgrzewania:
1. Ostra niewydolność nerek.
2. Przewlekła obturacyjna choroba płuc z hiperkapnią. 

U pacjentów u których dochodzi do retencji CO2 
zachodzi konieczność zastosowania terapii ze stęże-
niem tlenu rzędu 24% i nadmierne nawilżenie może 
powodować zmniejszenie napędu oddechowego. 
3. Stosowanie gęstej mgiełki może prowadzić do 
przeciążenia nabłonka rzęskowego nadmiarem płynu 
i w efekcie do ograniczenia jego ruchliwości. 
Konieczność nawilżania  u pacjentów z trache-
ostomią.

Tracheotomia powoduje:
• ominięcie przez gazy oddechowe jamy nosowej  

i ustno-gardłowej,
• ograniczenia w usuwaniu zanieczyszczeń – kicha-

nie, kaszel i filtracja.
Wdychanie powietrza bezpośrednio przez rurkę tra-

cheostomijną może powodować:
• paraliż rzęsek nabłonka dróg oddechowych,
• zasychanie wydzieliny, zakażenia, niedrożność.
Wskazania: dostarczenie gazu oddechowego o tej 
samej wilgotności jaką normalnie osiąga w warun-
kach przemiany izotermicznej, czyli 100% przy 37°C 
wymaga podgrzania wody przez nawilżacz do tempe-
ratury wyższej niż 37°C.

Praktyczne uwarunkowania nawilżania z podgrze-
waniem
Termiczny uraz płuc – temperatura pracy nawilża-
cza powinna być stale kontrolowana, samo urzą-
dzenie powinno mieć wbudowane zabezpieczenia  
i alarmy ostrzegające przed przegrzaniem, nad-
miernym nawodnieniem i porażeniem prądem.
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Kondensacja pary wodnej:
• obwody oddechowe powinny być prowadzone po-

niżej poziomu głowy pacjenta, by gromadząca się 
w nich woda nie była aspirowana do płuc,

• włączenie pułapek wodnych pomaga w usuwaniu 
kondensatu.

Zakażenie (zapobieganie):
• wszystkie części urządzenia stykające się z wodą 

powinny służyć do jednorazowego lub indywidual-
nego użytku,

• urządzenie powinno być jałowe,
• potrójnie destylowana woda, woda dejonizowana, 

woda jałowa jest odporna na skażenie bakteryjne 
przez długi czas. 

Podsumowując nadmierne nawilżenie może spo-
wodować:
• podniesienie ciepłoty głębokiej ciała,
• zatrucie wodne,
• upośledzenie transportu śluzowo-rzęskowego,
• oparzenia dróg oddechowych.

Prawa Pacjenta a praca pielęgniarki/położnej 
Obowiązująca ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta jest stosunkowo młodą ustawą 

i nie zawiera wyczerpującego katalogu praw pacjenta dlatego też rodzi wiele problemów w ich interpreta-
cji zarówno dla pacjentów jak i pracowników medycznych. W swoim artykule przybliżę te prawa które są 
istotne nie tylko ze względu na obowiązek ich przestrzegania, ale również ze względu na codzienną pracę 
pielęgniarki i położnej.

Adriana Mazurkiewicz – Fornalik, Pełnomocnik Dyrektora ds. Praw Pacjenta, 
Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu

Prawo pacjenta do świad-
czeń zdrowotnych.

W chwili udzielania świad-
czenia zdrowotnego pacjent 
ma prawo do stosowania me-
tod, które odpowiadają aktu-
alnie dostępnej wiedzy me-
dycznej. Przepis ten wyłącza 
możliwość stosowania metod 

zdezaktualizowanych, niezgodnych z wiedzą me-
dyczną czyli negatywnie ocenianych na gruncie pra-
wa medycznego. Zasadą jest powstrzymywanie się od 
stosowania niesprawdzonych metod, które są jeszcze 
na etapie eksperymentów i nie uzyskały dostateczne-
go uznania środowisk medycznych, jest to związane 
z wysokim ryzykiem, oraz od stosowania czynności 
co do których stwierdzono, że są nieskuteczne, błędne 
czy niebezpieczne. Warunek przeprowadzenia czyn-
ności medycznych zgodnie z aktualnym stanem wie-
dzy  jest warunkiem podejmowania czynności zgodnie  
z prawem.

W związku z tym wszystkie osoby wykonujące za-
wód medyczny muszą ciągle podnosić swoje kwalifi-
kacje. Obowiązek doskonalenia zawodowego pielę-
gniarek i położnych został sformułowany w ustawie  
o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz w tekście przy-
rzeczenia zawodowego (pkt 6 KEPP), który wskazuje, 
że pielęgniarki i położne muszą „Wdrażać do praktyki 
nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych i hu-
manistycznych oraz systematycznie doskonalić swoje 
umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu”.

Uczestniczenie w różnego rodzaju szkoleniach, czy 
to wewnętrznych czy zewnętrznych oraz przestrzega-

nie obowiązujących w szpitalu standardów i procedur 
spełnia również obowiązek aktualizacji swojej wiedzy.

Każda pielęgniarka/położna mająca większe do-
świadczenie zawodowe, jest zobowiązana do przekazy-
wania młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę  
i umiejętności zawodowe. Od stanu wiedzy osób wyko-
nujących zawód medyczny zależy jakość udzielanych 
świadczeń. Należy również pamiętać o tym, że na wy-
branie i zastosowanie wybranej metody zgodę wyraża 
pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy.

Pacjent ma również prawo żądać, aby udzielająca 
mu świadczeń pielęgniarka/położna zasięgnęła opinii 
innej pielęgniarki/położnej. Wprowadzona regulacja 
dająca możliwość żądania weryfikacji dotychczasowej 
decyzji pielęgniarki/położnej, może poprawić jakość 
wykonywanej usługi zdrowotnej ale również daje pa-
cjentowi możliwość współdecydowania o swoim zdro-
wiu. Żądanie to nie jest uzależnione od występowania 
jakichkolwiek wątpliwości ujawnionych podczas pro-
cesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Ustawa nie 
wymaga, aby opinia była zasięgnięta u pielęgniarki  
i położnej posiadającej odpowiednie kwalifikacje, 
jednak sugeruje, że odpowiedzialność za dobór odpo-
wiedniej osoby spoczywa na pielęgniarce czy położnej 
opiekującej się pacjentem. 

Pacjent, który chce skorzystać ze swojego uprawnie-
nia, może żądać aby osoby te zasięgnęły dodatkowej 
opinii u wskazanej osoby jak również pozostawić ten 
wybór pielęgniarce czy położnej. Pielęgniarka/położna 
może odmówić zasięgnięcia opinii innej pielęgniarki/
położnej, jeżeli uzna żądanie pacjenta za bezzasadne. 
Jednak jest zobowiązana odnotować w dokumentacji 
pacjenta zarówno sam fakt wysunięcia takiego żądania 
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jak również odmowę jego spełnienia.
Niewątpliwie równie istotny dla prawa pacjenta jest 

wymóg, aby świadczenia zdrowotne udzielane były 
przez osoby spełniające wymagania zdrowotne. Wy-
móg posiadania odpowiedniego stanu zdrowia dotyczy 
także pielęgniarki i położnej. Świadczenia zdrowotne 
mogą być udzielane wyłącznie przez osoby wykonujące 
zawód medyczny, które posiadają fachowe kwalifika-
cje. Należy również podkreślić, że osoby wykonujące 
zawód medyczny w zasadzie nie powinny wykraczać 
poza swoje umiejętności zawodowe, określone ramami 
kursu czy specjalizacji. Odstępstwo od tej zasady uza-
sadnione jest jedynie w przypadku udzielania pomocy 
doraźnej1.

W związku z tym pielęgniarka/położna są obowią-
zane do wykonywania zawodu zgodnie z posiadanymi 
kwalifikacjami. Mogą odmówić wykonania zlecenia 
lekarskiego lub innego świadczenia zdrowotnego nie-
zgodnego z zakresem posiadanych kwalifikacji (art. 12 
ust. 2 u.z.p.p).

Prawo pacjenta do informacji.
Pacjent ma prawo do świadomego udziału w podej-

mowaniu decyzji, które dotyczą jego zdrowia i życia. 
W związku z tym pacjent ma prawo do wszelkich in-
formacji z nim związanych w związku z podejmowa-
nym leczeniem. Pacjentowi należy wyjaśnić podstawy, 
przyczyny, konieczność oraz skutki podejmowanego 
leczenia.

Prawo do informacji w pełnym zakresie ma pa-
cjent pełnoletni oraz pacjent małoletni, który ukończył 
szesnasty rok życia. W przypadku pacjenta, który nie 
ukończył szesnastu lat, prawo do informacji ma tak-
że przedstawiciel ustawowy tej osoby. Pacjent, który 
nie ukończył szesnastego roku życia, ma prawo do 
informacji w zakresie potrzebnym do prawidłowego 
przebiegu procesu diagnostycznego i terapeutycznego  
i wyrażenia swojego zdania.

Ustawa o prawach pacjenta nie reguluje kwestii 
przekazywania informacji w sytuacji, w której pacjent 
pełnoletni i posiadający pełną zdolność do czynności 
prawnej jest nieprzytomny i nie upoważnił nikogo do 
uzyskania w jego imieniu informacji dotyczącej jego 
stanu zdrowia i udzielanych mu świadczeń zdrowot-
nych. W takiej sytuacji bierze się pod uwagę art. 31 ust 
6 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, na pod-
stawie którego lekarz może udzielić informacji osobie 
bliskiej (w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 2u.p.p.). Jednak 
upoważnienie to należy interpretować zgodnie z KEL, 
który stanowi, że lekarz, w przypadku chorego nie-
przytomnego, może udzielić dla jego dobra niezbęd-
nych informacji osobie co do której jest przekonany, że 
działa ona w interesie chorego2.

W przypadku gdy pacjent nie upoważnił żadnej oso-
by do otrzymywania informacji na temat jego stanu 
zdrowia a stan jest krytyczny lub rokowanie wskazuje 
na szybkie nastąpienie zgonu, lekarz może poinformo-
wać o stanie zdrowia pacjenta, osobę bliską nawet je-
żeli nie została ona do tego upoważniona.

W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia pacjen-
ta lub w razie śmierci, szpital powinien niezwłocznie 
zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub insty-
tucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna fak-
tycznego. Szpital może udzielić informacji w jakiejkol-
wiek formie, ważne aby była ona skuteczna. Kwestię 
tę powinny rozstrzygać regulaminy organizacyjne lub 
procedury obowiązujące w danej placówce.

Pacjent ma prawo do informacji o stanie zdrowia, 
rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych meto-
dach diagnostycznych i leczniczych, dających się prze-
widzieć następstwach ich zastosowania albo zanie-
chania, wynikach leczenia, rokowaniu na przyszłość. 
Obowiązek udzielania tych informacji pacjentowi jest 
etycznym obowiązkiem lekarza.

Pielęgniarka/położna jest zobowiązana do przeka-
zywania informacji o pielęgnacji pacjenta i zabiegach 
pielęgniarskich. W rozmowie z pacjentem pielęgniar-
ka/położna powinna potwierdzić tylko to, co wcześniej 
uzgodnił on z lekarzem. Nie wyręcza w niczym lekarza 
ani nie przekracza swoich kompetencji.

Jak już wspomniałam wcześniej, prawo do uzyska-
nia informacji jest prawem pacjenta. Natomiast tylko 
pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wy-
razić zgodę na udzielenie informacji innym osobom. 
W przypadku pacjenta, który ukończył szesnasty rok 
życia, wymagana jest podwójna zgoda, czyli zgoda pa-
cjenta i przedstawiciela ustawowego. Udzielenie infor-
macji rodzinie i znajomym pacjenta czy dziennikarzom, 
może nastąpić tylko za zgodą pacjenta. Upoważnienie 
przez pacjenta osoby, która może być informowana  
o jego stanie zdrowia, nie wymaga formy pisemnej 
choć wpisanie do dokumentacji medycznej osoby upo-
ważnionej może zapobiec łamaniu tego prawa.

Jeżeli pacjent lub przedstawiciel ustawowy nie wy-
razi zgody na udzielanie informacji innej osobie, le-
karz, pielęgniarka/położna nie może nikomu przekazy-
wać jakichkolwiek informacji dotyczących pacjenta. 
Również niedopuszczalne jest udzielanie informacji 
na temat pacjenta przez telefon.

Obok prawa do informacji, pacjent ma prawo do 
żądania nieudzielenia mu informacji przez lekarza. 
Pacjent zrzeka się korzystania z prawa do informacji 
z powodów tylko od niego zależnych. Pacjent musi 
wyraźnie zażądać od lekarza nieinformowania. Za-
chowanie pacjenta musi być aktywne, nie budzące 
żadnych wątpliwości. Niedopuszczalne jest zaniecha-

1 M. Sośniak, Glosa do orzeczenia SN z dnia 7 stycznia 1966 r.,  I CR 369/65. OSPiK 1966.
2 D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Komentarz, wydanie II, Warszawa 2012
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nie obowiązku udzielania informacji na podstawie 
dorozumianego zachowania pacjenta. Pacjent może 
w każdym momencie zażądać wznowienia informo-
wania i od tej chwili powinien być informowany na 
zasadach ogólnych. Żądanie pacjenta może doty-
czyć zarówno nieinformowania o diagnozie i roko-
waniu, jak i podejmowaniu poszczególnych działań  
terapeutycznych.

Prawo pacjenta do żądania, aby lekarz nie udzielał 
mu informacji, może rodzić etyczne i prawne dyle-
maty, szczególnie w sytuacjach gdy ma to wpływ na 
otoczenie pacjenta. Mówimy tu na przykład o przypad-
kach chorób przenoszonych drogą kontaktów seksual-
nych. Dlatego polskie prawo w takich okolicznościach 
nie pozwala pacjentowi na rezygnację z koniecznych 
informacji (art. 26 ust. 2 u.ch.z.).

Lekarz z własnej inicjatywy, w sytuacjach wyjątko-
wych może ograniczyć dostęp pacjenta do informacji do-
tyczących stanu zdrowia i rokowania. Aby taka okolicz-
ność mogła zaistnieć pacjent musi być w takiej sytuacji 
zdrowotnej, że rokowanie jest niepomyślne, zaś lekarz 
na podstawie całokształtu okoliczności musi stwierdzić,  
iż pełna informacja nie leży w interesie pacjenta.

Na żądanie pacjenta lekarz ma obowiązek udzielenia 
mu wszystkich informacji w pełnym zakresie, także 
tych niepomyślnych.

W przypadku gdy lekarz ograniczył przekazywanie 
informacji z powodu niepomyślnych dla pacjenta roko-
wań, ma on ustawowy obowiązek przekazać cały zakres 
posiadanych informacji o pacjencie, ustawowemu przed-
stawicielowi lub osobie przez pacjenta upoważnionej.

Pacjent ma prawo, aby informacja przekazywana 
przez personel medyczny była przystępna, sformuło-
wana w sposób zrozumiały dla pacjenta. Pacjent ma 
prawo do otrzymywania informacji przy użyciu słów, 
określeń i nazw, które będą dla niego zrozumiałe. Pa-
cjent ma prawo tak długo pytać, aż wszystkie jego 
wątpliwości zostaną wyjaśnione. Należy unikać her-
metycznego języka zawodowego, opierającego się na 
różnych fachowych terminach3.

Obowiązek informacji o odmowie wykonania zlece-
nia lekarskiego lub innego świadczenia zdrowotne-
go niezgodnego z zakresem posiadanych kwalifika-
cji przez pielęgniarkę/położną.

Każda pielęgniarka/położna jest zobowiązana podać 
niezwłocznie przyczynę odmowy wykonania zlecenia 
lekarskiego lub innego świadczenia zdrowotnego prze-
kraczającego jej kompetencję. Ustawodawca nie mówi 
jakie przyczyny mogą powstrzymać pielęgniarkę/po-
łożną od wykonania zlecenia lekarskiego lub innego 
świadczenia. Wstrzymanie się pielęgniarki/położnej 
od wykonania zlecenia lekarskiego może być podyk-

towane pojawieniem się po podjęciu decyzji przez 
lekarza, nowych okoliczności wymagających weryfi-
kacji postępowania leczniczego lub wręcz stojących  
w sprzeczności z nimi. Pielęgniarka/położna może 
zaobserwować u pacjenta objawy wskazujące na ko-
nieczność wstrzymania i/lub wycofania się z kontynu-
acji zaordynowanego działania medycznego.

Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego lub inne-
go świadczenia nakłada na pielęgniarkę/położną obo-
wiązek pisemnego poinformowania przełożonego lub 
osoby zlecającej.

Kolejną sytuacją, kiedy prawo pacjenta do uzyska-
nia świadczenia zdrowotnego, może zostać ograni-
czone, dotyczy tzw. klauzuli sumienia. Pielęgniarka/
położna mogą powołać się na klauzulę sumienia i po-
wstrzymać od wykonania świadczenia zdrowotnego 
niezgodnego z ich sumieniem (art.12 ust.2 u.z.p.p.). 
Należy jednak podkreślić, że pielęgniarka i położna 
może nie udzielić świadczenia zdrowotnego niezgod-
nego z jej sumieniem, gdy nie zachodzi stan nagłego 
zagrożenia zdrowia. Pacjent w takich okolicznościach 
ma prawo do informacji uzasadniającej odmowę uzy-
skania świadczenia i wskazania mu możliwości tego 
świadczenia zdrowotnego u innej pielęgniarki/położ-
nej lub w innym szpitalu.

Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim 
związanych.

Informacje uzyskane w związku z wykonywaniem 
zawodu medycznego dotyczą szeroko rozumianego 
zdrowia pacjenta, ale również może dotyczyć życia 
osobistego czy rodzinnego pacjenta lub sfery jego ak-
tywności społecznej czy publicznej. Wszystkie te in-
formacje są objęte tajemnicą. Tajemnica obowiązuje 
również po śmierci pacjenta.

Prawo pacjenta domagania się zachowania w pouf-
ności informacji związanych ze stanem jego zdrowia, 
nie ma charakteru bezwzględnego i istnieją przypadki, 
kiedy osoby wykonujące zawód medyczny zwolnione 
są z obowiązku jej zachowania. Przypadki te wyliczone 
są enumeratywnie i można podzielić je na dwie grupy. 
Pierwsza zawiera okoliczności, w których ujawnia się 
brak interesu pacjenta w dalszym zachowaniu poufno-
ści, a także sytuacje, w których zachowanie poufności 
może powodować niebezpieczeństwo dla zdrowia i ży-
cia osoby badanej. Druga grupa to okoliczności zwią-
zane z istotnym interesem publicznym lub interesem 
osób trzecich w uchyleniu poufności.

Zgoda pacjenta na ujawnienie informacji dotyczących 
jego osoby jest traktowana jako podstawa prawna do 
uchylenia obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Pacjent powinien wyrazić zgodę na przekazywanie 
określonych informacji o jego osobie, zarówno gdy 

3 M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 262
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chodzi o poinformowanie osób bliskich, jak i osób cał-
kowicie mu obcych.

Prawo nie wymaga zachowania przez pacjenta żad-
nej szczególnej formy wyrażania zgody na wyłączenie 
tajemnicy zawodowej ale zaleca się w celach aseku-
racyjnych przed zarzutem naruszenia prawa pacjenta 
do zachowania tajemnicy, aby zgoda była wyrażona 
w sposób niebudzący wątpliwości. Najlepiej, aby pa-
cjent złożył stosowne oświadczenie na piśmie, jedno-
znacznie określając, komu i w jakich sytuacjach można 
udzielić pewnych informacji.

Uchylenie tajemnicy zawodowej może nastąpić  
w sytuacjach w których zachowanie tajemnicy mo-
głoby doprowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia 
samego pacjenta oraz w sytuacjach, w których zacho-
wanie tajemnicy mogłoby doprowadzić do zagrożenia 
życia lub zdrowia innych osób.

Ujawnienie tajemnicy pacjenta może skutkować od-
powiedzialnością cywilną, karną i dyscyplinarną.

Prawo pacjenta do wyrażania zgody na udzielanie 
świadczeń zdrowotnych.

Musi to być zgoda pacjenta właściwie poinformo-
wanego. Wyrażenie zgody powoduje, że pacjent co do 
zasady akceptuje ryzyko zabiegu i przyjmuje je na sie-
bie. Tym samym akceptuje działania podjęte według 
aktualnej wiedzy i z należytą starannością. 

Ustawa o prawach pacjenta wymaga odrębnej zgody 
na przeprowadzenie badań lub udzielanie świadczeń 
zdrowotnych przez lekarza oraz na zabieg operacyjny 
albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki 
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

W przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku ży-
cia, zgodę na świadczenia medyczne wyraża co do za-
sady przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny. 

Należy jednak pamiętać, że opiekun faktyczny może 
wyrazić zgodę za małoletniego wyłącznie na badania. 

Jeżeli pacjent małoletni, ukończył 16 lat, a nie ukoń-
czył 18 lat wymagana jest zgoda przedstawiciela usta-
wowego oraz małoletniego pacjenta.

W praktyce może pojawić się rozbieżność decyzji ma-
łoletniego i jego przedstawiciela ustawowego albo sprze-
ciw jednego i drugiego. Są to następujące sytuacje:
- pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, sprzeciwia 
się podjęciu czynności medycznych, a przedstawiciel 
ustawowy się zgadza;
- pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, wyraża zgo-
dę na podjęcie czynności medycznych, a przedstawi-
ciel ustawowy się sprzeciwia;
-  pacjent małoletni, który ukończył 16 lat, jak również 
przedstawiciel ustawowy sprzeciwiają się podjęciu 
czynności medycznych.

W każdej z tych sytuacji podstawą legalizującą dzia-
łanie lekarza będzie decyzja sądu opiekuńczego.

Wymóg zgody sądu opiekuńczego istnieje wówczas, 

gdy jest czas na zwrócenie się o taką zgodę, czyli gdy 
nie trzeba działać szybko, ale także wtedy, gdy czyn-
ność medyczna powinna być dokonana stosunkowo 
szybko, choć niekoniecznie natychmiast.

Jeżeli małoletniemu ma być udzielone świadczenie 
zdrowotne, które nie jest badaniem a brak jest opieku-
na faktycznego lub przedstawiciela ustawowego i brak 
możliwości porozumienia się z nimi, wówczas lekarz 
będzie mógł przystąpić do udzielenia innych niż ba-
danie świadczeń, wykonać zabieg operacyjny albo za-
stosować metody leczenia lub diagnostyki stwarzające 
podwyższone ryzyko po uzyskaniu zgody sądu opie-
kuńczego.

Jeżeli małoletni pacjent znajduje się w takiej sytuacji 
zdrowotnej, że zwłoka grozi mu niebezpieczeństwem 
utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego 
rozstroju zdrowia, lekarz może podjąć i wdrożyć postę-
powanie lekarskie, w tym dokonać zabiegu operacyj-
nego, mimo, że rodzice odmawiają zgody na działanie 
medyczne. W takim przypadku lekarz ma obowiązek, 
o ile jest to możliwe, zasięgnąć opinii drugiego lekarza, 
w miarę możliwości tej samej specjalności.  O wyko-
nanych czynnościach lekarz niezwłocznie zawiadamia 
przedstawiciela ustawowego, opiekuna faktycznego 
lub sąd opiekuńczy.

Pacjent na przeprowadzenie badań lub udzielenie in-
nych świadczeń zdrowotnych może wyrazić zgodę ust-
ną lub tzw. dorozumianą czyli poprzez takie zachowa-
nie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje 
na wolę poddania się proponowanym przez personel 
medyczny czynnościom.

Niedopuszczalne a wręcz bezprawne jest stosowanie 
tzw. zgody blankietowej. Za taką zgodę należy uznać 
wyrażenie ogólnej zgody na leczenie lub przyjęcie do 
szpitala i proponowane zabiegi operacyjne. Pacjent nie 
wyraża tu zgody na konkretną interwencję medyczną.

Istnieją sytuacje, w których już po rozpoczęciu in-
terwencji medycznej nie ma możliwości niezwłoczne-
go uzyskania zgody pacjenta lub jego przedstawiciela 
ustawowego, a występują okoliczności, których nie-
uwzględnienie groziłoby pacjentowi niebezpieczeń-
stwem utraty życia lub ciężkim rozstrojem zdrowia,  
w takich sytuacjach ustawa o zawodzie lekarza przy-
znaje lekarzowi prawo do zmiany zakresu zabiegu 
operacyjnego bądź metody leczenia lub diagnostyki 
ale pod warunkami zaistnienia przesłanek przewidzia-
nych w tych przepisach.

Prawo do poszanowania intymności i godności pa-
cjenta oraz prawo do poszanowania życia prywat-
nego i rodzinnego.

Prawo to jest bardzo istotnym elementem codzien-
nej pracy pielęgniarki i położnej ponieważ wykonanie 
każdej interwencji medycznej, powinno przebiegać 
sprawnie, bez zbędnego wydłużenia w czasie oraz 
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w razie możliwości jak najmniej boleśnie, ponieważ 
naruszeniem godności człowieka jest zadawanie nad-
miernego zbędnego bólu przez niestaranne lub wręcz 
brutalne wykonywanie badań i innych czynności. 

Również niedopuszczalne jest traktowanie pacjenta 
z góry, nieprzyjemnie z lekceważeniem, ignorowanie 
próśb o udzielenie informacji czy ocenianie stylu życia.

W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych mogą 
być obecne tylko te osoby, które są niezbędne do udzie-
lenia świadczenia.

Fakt bycia osobą wykonującą zawód medyczny nie 
upoważnia do obecności w trakcie udzielania świad-
czeń zdrowotnych.

Pacjent ma prawo aby przy udzielaniu świadczenia 
zdrowotnego była obecna osoba bliska. Prawo to przy-
sługuje każdemu pacjentowi, bez względu na wiek. Pa-
cjent może ale nie musi z tego prawa skorzystać.

Prawo pacjenta do skorzystania z możliwości obec-
ności osoby bliskiej przy udzielaniu świadczeń zdro-
wotnych może być wyłączone przez odmowę zgody na 
jej obecność, wyrażoną przez osoby wykonujące za-
wód medyczny i udzielające świadczeń zdrowotnych 
temu pacjentowi. Odmowa taka może mieć miejsce 
tylko w dwóch przypadkach: istnieje prawdopodobień-
stwo wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego lub 
ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjenta

Pacjent ma prawo do kontaktu osobistego, telefo-
nicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami. 
Jednocześnie pacjent może z tych praw skorzystać 
albo nie – wybór należy do pacjenta.

Prawo do kontaktu telefonicznego wiąże się  
z umożliwieniem korzystania z własnego telefonu, zaś 
pacjentom, którzy nie mają własnego telefonu, szpital 
powinien zapewnić ogólnodostępny telefon na swoim 
terenie. W pewnych wyjątkowych okolicznościach pa-

cjent powinien mieć możliwość skorzystania z linii te-
lefonicznej szpitala.

Pacjent ma prawo odmówić kontaktu z osobami  
z zewnątrz, szpital jest obowiązany uszanować to pra-
wo i nie dopuszczać do takich kontaktów.

Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgna-
cyjnej sprawowanej przez osobę bliską. Opieka ta nie 
polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Artykuł ten nie zawiera całego katalogu praw pa-
cjenta jak również nie wyjaśnia wszystkich kwestii  
i problemów z jakimi spotykamy się na co dzień. Chcę 
jednak podkreślić, że zdrowie i życie jest największą 
wartością człowieka, a osoby wykonujące zawód me-
dyczny powinny podejmować działania mające na celu 
zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa, po-
ważania i wzajemnego zaufania oraz szanować warto-
ści uznawane przez chorego.
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