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Szanowni Państwo. Koleżanki i koledzy.

Jak szybko przemija czas możemy przekonać się spoglądając przez okno na przyrodę. Jeszcze niedaw-
no cieszyliśmy się z rozpoczęcia wakacji naszych dzieci czy wnuków, a już pomału żółkną liście i niedłu-
go rozpocznie się kolejna pora roku - jesień. W naszej pracy zawodowej również nie ma zastoju, czego 
dowodem są ciekawe artykuły zaprezentowane w bieżącym numerze Biuletynu.

Mgr Krystyna Gębuś - Dinter, zapoznaje nas z „Konkursem roku 2018 w zakresie poprawy jakości 
opieki pielęgniarskiej”, prezentując pracę zespołu pielęgniarskiego Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczne-
go w Opolu, Oddziału Pediatrii oraz udział w konkursie w Lublinie.

Dr hab. n. med. Agata Chobot, opisała chorobę ogólnoustrojową jaką jest cukrzyca u dzieci, jakie są 
objawy, na co zwracać uwagę oraz jak leczyć.

Mgr Bożena Komarnicka z ZOL-u Głubczyce, stara się w swoim artykule zaprezentować na czym po-
lega satysfakcja pielęgniarek i pielęgniarzy z pracy zawodowej i co o niej myślimy.

Kolejny już raz dzieli się z nami swoim doświadczeniem podologicznym mgr Aleksandra Bryś, pielę-
gniarka koordynująca w Krapkowickim Centrum Zdrowia, która w poprzednim numerze poruszyła temat 
wrastających paznokci u osób młodych, a obecnie zajęła się zagadnieniami dotyczącymi osób starszych.

W końcowej części Biuletynu prezentujemy kilka niezwykle ważnych dla pielęgniarek i położnych 
informacji. 

Życzę interesującej lektury.
Wiesław Duda

Redaktor Naczelny

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu prowadzi nabór 
na bezpłatne kursy specjalistyczne:

1. Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – planowana data rozpoczęcia 
24.09.2019, miejsce realizacji kursu – Nysa.

2. Leczenie ran dla pielęgniarek – planowana data rozpoczęcia 31.08.2019, miejsce realizacji 
kursu – Opole.

3. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek – planowana data rozpoczęcia 20.09.2019, miejsce 
realizacji kursu – Opole.

4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – planowana data rozpo-
częcia 13.09.2019, miejsce realizacji kursu – Brzeg.

5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych – planowana data rozpo-
częcia 08.11.2019, miejsce realizacji kursu – Olesno.

6. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych dla pielęgniarek  
i położnych – planowana data rozpoczęcia 21.09.2019, miejsce realizacji kursu – Nysa.

Bliższe informacje pod numerem telefonu:
77 441 51 91

lub w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Opolu, ul. Budowlanych 44A, 45-123 Opole.

Aktualna lista kursów dostępna na stronie oipip.opole.pl/plan-szkolen
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„Konkurs roku 2018 w zakresie poprawy jakości 
opieki pielęgniarskiej”

mgr pielęgniarstwa Krystyna Gębuś Dinter - Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego, 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Oddział Pediatrii z Pododdziałami:
- Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej,
- Pediatrii i Alergologii. 

Tematem przewodnim XIV edycji Konkursu Pielę-
gniarka Roku, były ,,Innowacje Roku 2018 w zakresie 
poprawy jakości opieki pielęgniarskiej.” Konkurs zo-
stał zorganizowany przez Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego o zasięgu ogólnopol-
skim i adresowany był do pielęgniarek oraz pielęgnia-
rzy zatrudnionych we wszystkich rodzajach pod-
miotów leczniczych lub wykonujących swój zawód  
w ramach praktyki zawodowej. Patronat nad konkur-
sem Pielęgniarka Roku objął Minister Zdrowia, Pre-
zes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 
kluczowi partnerzy w dziedzinie ochrony zdrowia. 

W tym roku wprowadzono zmianę w  formie kon-
kursu - zadecydowano bowiem, aby odejść od oceny 
kandydatów indywidualnych, natomiast wprowadzo-
no ocenę osiągnięć Zespołów Pielęgniarskich. For-
muła konkursu była ukierunkowana na promowanie 
innowacyjności i wdrażania zmian w pielęgniarstwie  
oraz pracy zespołowej, których realizacja przebiegała 
w 2018 roku i będzie kontynuacją w kolejnych latach. 
Tegoroczny konkurs odbył się w Lublinie.

Inspiracją dla nas do wzięcia udziału w konkursie, 
było powstanie sali edukacji diabetologicznej i reali-
zowany program edukacji diabetologicznej dla pa-
cjentów pediatrycznych w USK w Opolu, pod kierun-
kiem Kierownika Oddziału Pediatrii dr hab. n. med. 
Agaty Chobot, prof. UO. Przedstawiona przez nas 
innowacja odpowiada na deficyt prowadzenia eduka-
cji diabetologicznej, poprawia znacząco jakość opieki 
pielęgniarskiej nad dzieckiem z rozpoznaną cukrzycą 
typu 1. Jest pierwszą salą edukacyjną w Wojewódz-
twie Opolskim. W jedynym ośrodku prowadzącym 
leczenie dzieci z cukrzycą w tym województwie, 
była kluczowym elementem i jednym z brakujących 
ogniw, aby zapewnić tym pacjentom w pełni holi-
styczną opiekę. Stworzyła przestrzeń na jeszcze lep-
sze kształtowanie umiejętności dzieci i ich rodziców 
do samodzielnego prowadzenia cukrzycy i wyrażania 
emocji związanych z chorobą. Rozmowy edukacyjne 
odbywające się w tej sali wpływają na zmianę stylu 
życia, radzenie sobie z chorobą każdego dnia a także 
na realizację własnych pasji i marzeń. Sala edukacji 
pełni również rolę dydaktyczną dla studentów pielę-
gniarstwa. 

Tworząc salę edukacyjną opieraliśmy się na bada-
niach naukowych dotyczących jakości życia dzieci  
z cukrzycą oraz międzynarodowych i krajowych wy-

tycznych edukacji w cukrzycy: ISPAD, Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego oraz Sekcji Pedia-
trycznej Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 
uwzględniliśmy także standardy Polskiej Federacji 
Edukacji w Diabetologii. Głównym celem utworzenia 
sali jest prowadzenie profesjonalnej edukacji diabeto-
logicznej dla dziecka i jego rodziców a tym samym 
poprawa jakości życia dzieci żyjących z cukrzycą.

Zespół biorący udział w konkursie z Uniwersytec-
kiego Szpitala Klinicznego w Opolu wystąpił w skła-
dzie: mgr Maria Grzeczna - Przewodnicząca Zarządu 
Oddziału PTP w Opolu, mgr Krystyna Gębuś-Dinter 
- lider Zespołu, lic. piel. Sybilla Fiech - autor  pro-
jektu. Do Finału Krajowego Konkursu Pielęgniarka 
Roku zostaliśmy zakwalifikowani w bardzo wąskim 
gronie 19 Zespołów z całej Polski. Zespół z Uniwer-
syteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu znalazł się  
w ścisłym finale XIV Ogólnopolskiego Konkursu 
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2018. Jest to sukces 
całego Zespołu Terapeutycznego Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego w Opolu.

Reprezentacja Zespołu Terapeutycznego Oddziału Pe-
diatrii: (od lewej strony na zdjęciu) lek. med. Sławomir 
Rak Specjalista Chorób Dziecięcych - Specjalista Dia-
betolog, Anna Malatyńska Psycholog, Kierownik Od-
działu Pediatrii dr hab. n. med. Agata Chobot, prof. UO, 
mgr Krystyna Gębuś Dinter Pielęgniarka Oddziałowa,  
lic. piel. Sybilla Fiech -Trener pompowy.
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Sala edukacji diabetologicznej USK w Opolu Oddział Pediatrii z Pododdziałami:
- Gastroenterologii i Diabetologii Dziecięcej,
- Pediatrii i Alergologii.

Od lewej mgr Krystyna Gębuś Dinter i Sybilla Fiech 
Pielęgniarki USK w Opolu Oddział Pediatrii.

Pod kierunkiem Kierownika Oddziału Pediatrii dr hab. n. med. Agaty Chobot, prof. UO Zespół Pielęgniarski 
rozwija swoje kwalifikacje zawodowe i prowadzi edukację diabetologiczną według najnowszych standardów 
międzynarodowych.
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Zdjęcie z Finału IV Ogólnopolskiego Konkur-
su Pielęgniarka Roku 2018.Na zdjęciu od le-
wej: Sybilla Fiech Pielęgniarka USK w Opolu 
Oddział Pediatrii, Zofia Małas Prezes Naczel-
nej Rady Pielęgniarek i Położnych, Krystyna 
Gębuś Dinter Pielęgniarka Oddziałowa USK 
w Opolu Oddział Pediatrii.

Zdjęcie z Finału IV Ogólnopolskiego Konkursu Pielęgniarka Roku 
2018. Od lewej strony na zdjęciu: Maria Grzeczna Przewodnicząca 
Zarządu Oddziału PTP w Opolu, Zofia Małas Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, dr n. med. Bożena Gorzkowicz, Krystyna 
Gębuś Dinter Pielęgniarka Oddziałowa USK w Opolu Oddział Pe-
diatrii, Sybilla Fiech.   

Cukrzyca u dzieci
Dr hab. n. med. Agata Chobot - Klinika Pediatrii, Instytut Medycyny, Uniwersytet Opolski
Oddział Pediatrii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu

Cukrzyca jest chorobą ogólnoustrojową, charakte-
ryzującą się zaburzeniami metabolizmu nie tylko wę-
glowodanów ale także tłuszczów i białek. Cechuje ją 
występowanie hiperglikemii, hiperlipidemii i hipera-
minoacydemii, które są wynikiem braku metabolicz-
nego działania insuliny – na skutek zaburzeń wydzie-
lania insuliny bądź też zmian jej aktywności. 

Zaburzeniom tym towarzyszą często swoiste 
zmiany w układzie krążenia (mikro- i makroangio-
patia, czyli uszkodzenie drobnych i dużych naczyń 
krwionośnych i wynikające z tego zaburzenia) oraz 
zaburzenia neurologiczne (neuropatia obwodowa  
i autonomiczna, czyli uszkodzenie komórek i włókien 
nerwowych w nerwach obwodowych i autonomicz-
nym układzie nerwowym), a także predyspozycje do 
rozwijania nieswoistych zmian miażdżycowych. 

Cukrzyca nie jest chorobą jednolitą. Należą tu jed-
nostki chorobowe, które łączy brak biologicznego 
działania insuliny, a dzieli je etiologia, patogeneza, 
epidemiologia, obraz kliniczny, leczenie, a także per-
spektywy leczenia. Obecnie wiemy z całą pewnością, 
że występujące w populacji dzieci i młodzieży zabu-
rzenia tolerancji glukozy mają bardzo zróżnicowane 
podłoże. Najczęściej występującą postacią cukrzy-

cy u młodocianych pacjentów jest cukrzyca typu 1 
(DM1). Dotyczy to jednak rasy białej. Wśród młodo-
cianych osób o innym pochodzeniu etnicznym mogą 
dominować inne rodzaje cukrzycy. 

Różnicowanie typów cukrzycy u dzieci i młodzie-
ży w dużym stopniu opiera się na obrazie klinicznym, 
który w wielu przypadkach pozwala z dużym praw-
dopodobieństwem ustalić typ cukrzycy. Jest jednak 
pewna grupa chorych wymagających, w celu usta-
lenia ostatecznego rozpoznania, dłuższej obserwacji 
przebiegu choroby i efektów jej leczenia, a często 
również przeprowadzenia bardzo starannej diagno-
styki, uwzględniającej badania immunologiczne i ge-
netyczne.

Pomimo ogromnego postępu wiedzy w ostatnich 
dekadach i coraz częstszego występowania DM1  
u dzieci, wciąż pozostaje ona chorobą o nie do końca 
wyjaśnionej etiologii. Obecnie ogólnie przyjęto po-
gląd, że rozwija się ona u osób predysponowanych 
genetycznie z udziałem czynników środowiskowych. 
Badania genetyczne wykazały, że dziedziczenie 
skłonności do zachorowania na cukrzycę typu 1 jest 
wielogenowe (czyli zależy od wielu różnych genów). 
Wprawdzie nowe zachorowania na cukrzycę typu 1  
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w 85–90% przypadków dotyczą dzieci, u których 
wśród krewnych pierwszego stopnia nie występu-
je choroba, jednak ryzyko zachorowania u osób ro-
dzinnie obciążonych występowaniem cukrzycy jest 
znacznie większe (około 15-krotnie wyższe ryzyko) 
niż w ogólnej populacji. 

Istotą DM1 jest niedobór insuliny spowodowany 
z reguły powolną, lecz ostateczną autodestrukcją ko-
mórek β. Do klinicznego ujawnienia choroby docho-
dzi wówczas, gdy ok. 80% komórek produkujących 
insulinę zostanie zniszczonych i organizm nie ma 
możliwości utrzymania stanu równowagi gospodarki 
węglowodanowej. Nie ustalono jednak jednoznacz-
nie przyczyny uruchomienia procesów autoimmuni-
zacji ani też nie zidentyfikowano czynników wpły-
wających na szybkość destrukcji komórek β. Pomimo 
bardzo intensywnych badań, które doprowadziły do 
powiększenia naszej wiedzy na temat etiopatogenezy 
DM1 nie udało się dotychczas ustalić bezpiecznych  
i skutecznych metod zapobiegania uruchamianiu pro-
cesów autoimmunizacji ani skutecznego ich hamo-
wania. Aktualnie, za stan prediabetes w DM1 uznaje 
się obecność dwóch przeciwciał typowych dla DM1, 
nawet jeśli nie występują zaburzenia gospodarki wę-
glowodanowej. 

Prognozę zachorowań na DM1 wśród dzieci i mło-
dzieży dotyczącą Polski do 2025 roku przedstawiono 
na Rycinie. Prowadzone analizy wskazują na per-

spektywę blisko 4-krotnego wzrostu zachorowań na 
cukrzycę u dzieci. Gwałtowny wzrost wskaźnika za-
padalności na DM1 w populacji dziecięcej, najwyraź-
niej zaznaczony w grupie dzieci młodszych, stanowi 
powszechną tendencję. 

Ostatnio w prasie codziennej pojawia się wiele 
doniesień sugerujących, że już w bardzo niedługim 
czasie można się spodziewać możliwości wyleczenia 
cukrzycy. Jednak zgodnie z dostępnymi dowodami 
naukowymi DM1 obecnie jest chorobą nieuleczalną  
i na zmianę tej sytuacji trzeba jeszcze poczekać. 

Leczenie DM1 obejmuje dwa podstawowe ele-
menty — podawanie insuliny oraz żywienie. Wysiłek 

fizyczny, chociaż często jest wymieniany jako trzeci 
element terapii, ze względu na jego rolę efektywnego 
wspomagania realizacji powyższych celów, nie jest 
równoważną częścią leczenia. 

Bezwzględny niedobór insuliny występujący  
w DM1 wymaga stałej insulinoterapii. Aktualne reko-
mendacje, poparte licznymi dowodami naukowymi, 
wskazują na konieczność uzyskiwania i utrzymania 
normoglikemii przy zminimalizowaniu liczby epizo-
dów hipoglikemii oraz wahań glikemii z wykorzysta-
niem nowoczesnych technologii. Jedynym obecnie 
znanym modelem, który naśladując fizjologię wy-
dzielania insuliny, pozwala najlepiej wypełnić po-
wyższe zalecenia, jest funkcjonalna (czynnościowa) 
intensywna insulinoterapia (FIT) — basal–bolus 
(dostosowanie dawek insuliny do posiłków, wysiłku 
fizycznego, emocji). Ten elastyczny model leczenia 
jest „złotym standardem” terapii cukrzycy w każdym 
przedziale wiekowym, ale wymaga zaangażowania 
chorego i jego opiekunów po uzyskaniu dostatecznej 
wiedzy w samokontroli cukrzycy. FIT może być re-
alizowane albo przez wielokrotne wstrzyknięcia wy-
konywane za pomocą wstrzykiwaczy/penów, albo za 
pomocą osobistej pompy insulinowej (OPI). Dowody 
naukowe wskazują, że skuteczna FIT (najkorzystniej 
OPI), dążąca do normoglikemii już od rozpoznania 
cukrzycy, w istotnym stopniu wydłuża zachowanie 
minimalnego wydzielania C-peptydu oraz dobrej pa-
mięci metabolicznej u chorego na cukrzycę. Zgodnie 
z rekomendacjami, szczególnie u dzieci poniżej 10. 
roku życia leczenie OPI jest metodą z wyboru od mo-
mentu zachorowania. Dowiedziono, że leczenie OPI 
zmniejsza ryzyko późnych powikłań w cukrzycy.

Od czasu wynalezienia insuliny w latach 20. ubie-
głego wieku obserwuje się stały postęp w terapii 
DM1. Wprowadzenie nowoczesnych preparatów in-
suliny, metod jej podawania, monitorowania glikemii 
(systemy ciągłego monitorowania glikemii, CGM), 
coraz doskonalszych metod łączenia układów moni-
torujących z układami sterującymi wlewem insuliny, 
zaowocowało konstrukcją „pętli otwartej” czy hy-
brydowymi systemami pętli zamkniętej. W ostatnim 
czasie, dzięki oddolnym inicjatywom pacjentów i ich 
bliskich udało się stworzyć także aplikacje „spinają-
ce” dostępne urządzenia w system „pętli zamkniętej”, 
czyli tzw. „sztucznej trzustki”, jednak rozwiązanie 
to nie przeszło żadnych procedur rejestracyjnych ani 
oficjalnych testów bezpieczeństwa w żadnym z kra-
jów. Warto podkreślić że zaproponowana „zamknięta 
pętla” nadal wymaga od pacjenta codziennego za-
angażowania w terapię – przekazywaniu systemowi 
informacji o spożywanym posiłku, podejmowanej 
aktywności itd. 

Wszystkie powyższe postępy bardzo poprawiły 
komfort życia pacjentów, a także stworzyły realną 
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szansę profilaktyki powikłań cukrzycy. Oczywiście, 
na ile ta szansa zostanie wykorzystana, w dużym 
stopniu zależy od samych pacjentów i współpracy  
z diabetologicznym zespołem terapeutycznym.

Systematyczne przeglądy badań wskazują, że za-
stosowanie CGM w populacji pediatrycznej (przy 
czasie zastosowania nie mniejszym niż 70%) łącznie 
z intensywną insulinoterapią istotnie poprawia wy-
równanie metaboliczne i zmniejsza liczbę hipoglike-
mii oraz wahań glikemii. Pompa insulinowa sprzężo-
na z CGM (low glucose suspend/Smart Guard/system 
hybrydowy) stanowi aktualnie najlepszy wybór za-
opatrzenia technologicznego dla każdego pacjenta  
z DM1, szczególnie dla najmłodszych oraz aktyw-
nych fizycznie dzieci i nastolatków oraz dorosłych. 
Należy jednocześnie podkreślić, że do uzyskania 
właściwych korzyści z tych systemów niezbędna jest 
profesjonalna, właściwa edukacja uwzględniająca ak-
tualizację spojrzenia na zadania pompy (zależnie od 
jej typu), indywidualne ustawienia zaprogramowane 
dla pacjenta oraz spersonalizowane zalecenia postę-
powania w samokontroli cukrzycy zarówno przy hi-
per-, jak i hipoglikemii. 

Do elementarnych zasad insulinoterapii należy tak-
że prawidłowa technika samokontroli, w tym z częstą 
zmianą i rotacją miejsc/powierzchni wstrzyknięć in-
suliny lub wkłuć cewników OPI (co 2–3 dni) i sto-
sowanie odpowiednich wielkości i rodzajów wkłuć 
cewników lub igieł do wstrzykiwaczy (nie dłuższych 
niż 6 mm, najkorzystniej 4mm - profilaktyka przero-
stów i zaników tkanki podskórnej).

Drugi kluczowy element terapii DM1 u dzieci  
i młodzieży stanowi żywienie. Prawidłowe żywienie 
jest jednym z warunków normalizacji i minimalizacji 
wahań glikemii oraz zmniejszenia ryzyka wystąpienia 

ciężkiej hipoglikemii. Określenie „dieta cukrzycowa” 
jest w tym przypadku błędne. Prawidłowe żywienie 
to zdrowy model żywienia rekomendowany dla ca-
łej populacji pediatrycznej. Każdy pacjent z cukrzycą 
wymaga regularnych konsultacji z dietetykiem — za-
wsze w momencie zachorowania i w kolejnych 1., 3., 
6. miesiącu od rozpoznania choroby, a następnie co 
najmniej 1 raz w roku.

Skuteczność leczenia DM1 zależy od edukacji, bo 
to pacjent i jego bliscy muszą każdego dnia mody-
fikować swoją terapię i interpretować wyniki samo-
kontroli wraz z ogólnymi zaleceniami lekarskimi od-
powiednio do sytuacji, które każdego dnia przynosi 
życie. Edukacja powinna obejmować zarówno rodzi-
ców/opiekunów, jak i młodych pacjentów, u których 
zdiagnozowano cukrzycę. W najwcześniejszym okre-
sie życia dziecka, edukacja powinna uwzględniać 
całkowitą zależność małych pacjentów od rodziców 
w odniesieniu do kontroli cukrzycy, u dzieci w wie-
ku szkolnym, a u niektórych dzieci nawet w okre-
sie przedszkolnym, powinno następować stopniowe 
usamodzielnianie się dziecka. W przypadku pacjen-
tów młodocianych edukacja obejmować powinna 
możliwie szeroki krąg członków rodziny dziecka. 
Konieczna jest w tym ścisła współpraca zespołu tera-
peutycznego obejmującego lekarza diabetologa, pie-
lęgniarkę-edukatora, dietetyka oraz psychologa. 

U pacjentów przygotowywanych do terapii OPI 
niezbędna jest również doskonała znajomość tech-
niczna urządzenia. Jest niezaprzeczalnym faktem, że 
edukacja każdego pacjenta diabetologicznego wyma-
ga staranności, a szczególnie przygotowywanego do 
leczenia OPI, systemami ciągłego monitorowania gli-
kemii z uwagi na zagrożenia jakie z sobą niesie nie-
prawidłowe prowadzenie takiej terapii. 

Satysfakcja pielęgniarek i pielęgniarzy 
z pracy zawodowej

mgr Bożena Komarnicka, Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, pracująca w ZOL Głubczyce 

Satysfakcja zawodowa to pożądane nastawienie 
pracownika do przydzielonych zadań, przełożonych, 
współpracowników, stanowiska. Odnosi się do do-
znań, pragnień osobistych i spełnienia pracownika,  
w związku z realizowaną pracą zawodową.  Może być 
pozytywna, gdy przydzielone zadania realizujemy  
z pasją i kreatywnością lub negatywna, jeśli przydzie-
lone zadania nie urzeczywistniają naszych  oczekiwań.

Praca zawodowa powinna być spełnieniem, za-
dowoleniem, źródłem radości, sukcesu i satysfakcji 
w życiu człowieka. Zapewnia środki na utrzymanie, 
zaspokaja potrzebę przynależności i uznania, umożli-

wia rozwój zawodowy, pozwala osiągnąć prestiż spo-
łeczny, decyduje o jakości życia. 

Stopień odczuwania satysfakcji z pracy jest od-
czuciem subiektywnym, indywidualnym dla każdego 
człowieka, wpływa na zapał pracownika, lojalność, 
stabilność zatrudnienia, niską absencję oraz jakość 
udzielanej opieki i zadowolenie pacjenta. Określa 
cele, dążenia, oczekiwania, nastroje, potrzeby pra-
cownika. Jest uwarunkowany zadowoleniem wypły-
wającym z zaspokojonych potrzeb socjalno – byto-
wych, psychospołecznych człowieka. 

Liczne przemiany demograficzne, starzenie się 
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populacji (w tym także pielęgniarek), zmiany w pro-
cesie kształcenia pielęgniarek i pielęgniarzy przyczy-
niły się do wzrostu  zapotrzebowania na usługi pie-
lęgniarskie oraz uczyniły zawód bardziej pożądanym 
na rynku pracy i nadmiernie obciążonym pracą. 

Pielęgniarstwo to profesja zajmująca się wycho-
wywaniem, opieką, profilaktyką, edukacją zdrowot-
ną, terapią człowieka zdrowego, chorego i niepeł-
nosprawnego, z zachowaniem przez nich prawa do 
samo decydowania o swoim zdrowiu. Wymaga kom-
petencji, biegłości zarówno podczas wykonywania 
czynności zawodowych, jak i w kontaktach interper-
sonalnych. Dbanie o innych, presja, stres, niedowar-
tościowanie finansowe, praca zmianowa, braki per-
sonalne, obcowanie ze śmiercią i cierpieniem, często 
odbijają się na zdrowiu fizycznym i psychicznym 
pielęgniarek, pielęgniarzy oraz mogą niekorzystnie 
wpływać na odczucia satysfakcji z pracy i życia pry-
watnego. 

Niskie zarobki, złe warunki pracy wpływają na ne-
gatywne poczucie zadowolenia z wykonywanej pracy 
i często są przyczyną zmiany miejsca zatrudnienia lub 
migracji zagranicznej. Przy kurczących się zasobach 
kadrowych jest to duży problem i wymaga wdrożenia 
licznych zmian w celu utrzymania zatrudnienia pielę-
gniarek/pielęgniarzy na dotychczasowym lub zwięk-
szonym poziomie i zapewnienia bezpieczeństwa  
w miejscu pracy. 

Zbyt duże obciążenie pracą, poświęcenie, stała dys-
pozycyjność, biurokracja, braki kadrowe, obarczenie 
obowiązkami nie należącymi do kompetencji pielę-
gniarek/pielęgniarzy, powoduje zmniejszenie czasu 
poświęconego pacjentowi i wpływa na obniżenie ja-
kości  opieki nad pacjentem. 

Bezkonfliktowość, życzliwość, umiejętność poro-
zumiewania się i współpracy, szacunek w kontaktach 
interpersonalnych z przełożonymi, pacjentami, po-
między współpracownikami wpływa na dobre samo-
poczucie i zadowolenie z wykonywanej pracy. 

Niestety, liczne publikacje w czasopismach me-
dycznych dowodzą, że w swojej pracy pielęgniarki 
często borykają się z różnymi nieporozumieniami, 
napięciami i problemami, wynikającymi z rywaliza-
cji pomiędzy personelem pielęgniarskim, brakiem 
określonego zakresu obowiązków, uprawnień i od-
powiedzialności oraz z opieki nad powierzonymi im 
chorymi, które nierzadko prowadzą do występowania 
sytuacji stresogennych i odbijają się na ich zdrowiu 

psychicznym i fizycznym. Przyczyniają się także do 
powstania zespołu wypalenia  zawodowego.

Praca w wymuszonej pozycji ciała, dźwiganie, 
przenoszenie i transportowanie chorych oraz aparatu-
ry medycznej, małe pomieszczenia nie zapewniające 
odpowiedniego dostępu do łóżka chorego, brak pod-
stawowego sprzętu pomocniczego przyczyniają się 
do występowania dolegliwości bólowych i schorzeń 
narządu ruchu. 

Kontakt z pacjentami agresywnymi, obraźliwymi, 
roszczeniowymi, odnoszącymi się niejednokrotnie 
lekceważąco do pielęgniarek i poddających ich czę-
stej krytyce, nie zawsze słusznej, powodują nagmin-
nie sytuacje konfliktowe i stresowe na linii pielę-
gniarka – pacjent. 

Pomimo ciągłego dokształcania, uczestniczenia  
w licznych szkoleniach i kursach, zdobywania no-
wych umiejętności, zwiększania ich kompetencji  
i samodzielności są traktowane przez lekarzy i po-
strzegane przez pacjentów jako personel pomocniczy, 
potrzebny do realizowania zleceń lekarskich, a nie 
jako partner, członek zespołu terapeutycznego. Róż-
nice w zarobkach, wykształceniu, pozycji społecznej  
powodują sytuacje konfliktowe i przyczyniają się do 
obniżenia poziomu satysfakcji z wykonywanej pracy 
zawodowej. 

Nadmiar obowiązków, negowanie kompetencji, 
brak możliwości wyrażania swojej opinii w sprawach 
ważnych, krytyka przełożonego wpływająca na re-
dukcję poczucia własnej wartości, przyczyniają się 
do powstania sytuacji stresowych, prowadzących do 
wypalenia zawodowego i obniżenia satysfakcji z wy-
konywanej pracy.

Aktualnie liczba pielęgniarek/pielęgniarzy zatrud-
nionych w Polsce jest niska w porównaniu z innymi 
krajami europejskimi. Na ten stan mają wpływ na-
stępujące czynniki: słaba pozycja wśród innych za-
wodów, niskie zarobki nie odpowiednie do obciążeń 
fizycznych i psychicznych wynikających z uwarun-
kowań zawodu, duże wymagania co do wykształce-
nia, umiejętności i etycznego postępowania. W celu 
poprawy wizerunku pielęgniarstwa i zwiększenia 
zainteresowania ludzi młodych tym zawodem należy 
podjąć działania zmierzające do poprawy warunków 
pracy, zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich 
zarobków, adekwatnych do włożonej pracy i pono-
szonej odpowiedzialności. 
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Aleksandra Bryś, pielęgniarka koordynująca 
w Krapkowickim Centrum Zdrowia Sp z o.o. 
w dziale diagnostyki obrazowej.   

W poprzednim numerze poruszyłam temat wrasta-
jących paznokci. Skupiłam się na osobach młodych- 
nastolatkach i dzieciach. Obecnie pragnę poruszyć 
zagadnienia dotyczące osób starszych.

 
Paznokcie rurkowate osób starszych oraz zdefor-
mowane wrastające.

Przyczyną wrastających paznokci u osób doro-
słych oraz u osób starszych, to również w głównej 
mierze złe obcinanie paznokci „za młodu”,  chodze-
nie w „pożyczonych butach” albo „odziedziczonych 
po starszym rodzeństwie”. Dochodzą tu również  
w dużej mierze wady postawy, dysplazje stawów oraz 
problemy z kręgosłupem. 
Szereg chorób wieku ge-
riatrycznego oraz ogrom-
na ilość leków, które rów-
nież nie są obojętne dla 
kondycji łożyska i płytki 
paznokciowej.
Co możemy zrobić? 

W przypadku dużego bólu, ja podcinam delikatnie 
paznokieć. Jeżeli nic nie krwawi, zakładam klamrę 
Frasera. Już wcześniej wspominałam, że jest to moja 
ulubiona klamra, gdyż wykorzystuję ją w większo-
ści przypadków wrastania paznokci. Brzegi między 
drutem ortonoksyjnym a wałem paznokcia zabezpie-
czam tamponadą. 

Tamponada to kawałek gazy bawełnianej dociętej 
wg. uznania. Średnio o wymiarach

2 x 5 milimetra. Można ją również znaleźć na stro-
nach sklepu podologicznego lub Kerpro. Pacjent po-
winien sam zmieniać sobie tamponadę w domu. Słu-

ży do tego sonda podologiczna 
(w poprzednim artykule była  
o niej mowa). 

Cztery miesiące i paznokieć 
podwójnie zwiększył swój roz-
miar. Bardzo dobra współpraca 
pacjenta z podologiem.

Tak nam dobrze szło, że pa-
cjentka poprosiła o założenie 

klamry na drugie paznokcie prawej i lewej strony.
Bardzo dużo pacjentów trafia do mnie z „incyden-

tem wrastania”. Są to pacjenci którzy nieumiejętnie 

obcinali pa-
znokcie i po-
zostawiali w 
wale paznok-
ciowym tzw. 

„drzazgę”. „Drzazga” tkwi w ciele pacjenta, ale nadal 
rośnie. Więc często mamy incydent przebicia opusz-
ka od wewnątrz poprzez paznokieć źle docięty.

Taki kawałek paznokcia wy-
cinam cęgami do wrastających 
paznokci (Enpe-invest). Oczy-
wiście potrzebuję cieniutką 
pensetę do jego wydobycia. 
Pacjent od razu odczuwa ulgę.  
Po zagojeniu, nie zawsze za-
chodzi konieczność zakładania klamry. Często wy-
starczy dezynfekcja rany w domu, separator miedzy-
palcowy, aby palce się nie stykały ze sobą i odciąganie 
wału aby paznokieć mógł swobodnie rosnąć.

Jeżeli mowa o paznokciach zdeformowanych, wra-
stających to w głównej mierze przyczyną jest nieste-
ty-starość. Przytoczę jedynie mój wpis na facebooku, 
który ostatnio umieściłam:

Moje słowa kieruję do osób mających dziad-
ków albo opiekujące się osobami starszymi, które 
nie mają nikogo. To że jesteśmy czasem dla nich,  
z nimi - to dobrze. Ale spytajcie czasem po pro-
stu czy potrafią się schylić ze swoją endoprotezą 
biodra, ze swoim już nie tak elastycznym kręgo-
słupem aby obciąć sobie paznokcie u stóp. Czasem  
z dystansu zerknijcie czy jest ok? Osoba starsza 
nie powie, często się wstydzi albo myśli że już się 
nic nie da zrobić. Zawsze się da:)
Poniższa fotka niestety nie pokazuje całości mojej 
pracy. 
Paznokcie starszej osoby, która trafiła do mnie trzy 
miesiące temu. 

Cóż… nic dodać, nic ująć. Pamiętajmy o star-
szych osobach.

17.02.2016
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Ważne informacje
Pan Łukasz Szumowski
Minister Zdrowia
Szanowny Panie Ministrze,

W związku z postulatami zgłaszanymi przez pie-
lęgniarki systemu wykonującymi zawód w zespołach 
ratownictwa medycznego u podwykonawcy zwra-
cam się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań mają-
cych na celu zagwarantowanie ww. pielęgniarkom 
wzrostu wynagrodzenia miesięcznego w wysokości 
analogicznej jak obowiązująca aktualnie wysokość 
wynagrodzenia miesięcznego dla pielęgniarek wyko-
nujących te same zadania w ratownictwie (pogotowiu 
ratunkowym) – tj. w wysokości 1600 zł brutto brutto.

Należy wskazać, iż zgodnie z postanowieniami 
porozumienia z dniu 24 września 2018 r. zawartego 
pomiędzy Ministrem Zdrowia a Komitetem Protesta-
cyjnym Ratowników Medycznych oraz Sekcją Krajo-
wą Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycz-

nego NSZZ „Solidarność”, ww. strony Porozumienia 
powrócą do rozmów najpóźniej do grudnia w 2019 r., 
które będą dotyczyć m.in. zrównania wysokości do-
datku miesięcznego w zawodach wskazanych w tym 
porozumieniu (miedzy innymi dla wyżej wymienio-
nych pielęgniarek) z wysokością dodatku dla pielę-
gniarek i położnych wykonujących te same zadania  
w ratownictwie – tj. 1600 zł brutto brutto.

W świetle treści ww. porozumienia wydaje się za-
tem uzasadnione podjęcie działań mających na celu 
zmianę zapisów w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniającym rozporządze-
nie w sprawie ogólnych warunków umów o udzie-
lanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 34), 
które stanowiłyby realizację ww. postanowień poro-
zumienia z dnia 24 września 2018 r.

Z wyrazami szacunku
Zofia Małas

Prezes NRPiP

Poniżej prezentujemy korespondencję pomiędzy Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, a Ministerstwem 
Zdrowia w zakresie postulatów zgłaszanych przez pielęgniarki systemu wykonujące zawód w zespołach ratow-
nictwa medycznego u podwykonawcy, dotyczących zagwarantowania im wzrostu wynagrodzenia miesięczne-
go w wysokości analogicznej jak obowiązująca aktualnie wysokość wynagrodzenia miesięcznego dla pielę-
gniarek wykonujących te same zadania w ratownictwie (pogotowiu ratunkowym).
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ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA ZDROWIA
Pani Zofia Małas
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

 
Szanowna Pani Prezes,
nawiązując do pisma z dnia 9 lipca br. (znak: NI-

PiP-NRPiP-OIE.060.111.2019) dotyczącego wzrostu 
wynagrodzenia pielęgniarek udzielających świad-
czeń w ramach zespołów ratownictwa medycznego  
u podwykonawcy, proszę o przyjęcie poniższego sta-
nowiska.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierp-
nia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2018 poz. 1681) nie obejmuje pielęgniarek 
wykonujących zawód u tzw. podwykonawców, w tym 
również pielęgniarek udzielających świadczeń opie-
ki zdrowotnej w zespołach ratownictwa medycznego 
będących podwykonawcami.

Należy wyjaśnić, że na mocy powyższego roz-
porządzenia oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia  
z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warun-
ków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, ze zm.) i rozporządze-
nia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdro-
wotnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1628) wzrostem śred-
niego wynagrodzenia zostały objęte te pielęgniarki 
i położne, które mogą wykazać tzw. bezpośrednie 
powiązanie z umową o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej zawartej między świadczeniodawcą a Na-
rodowym Funduszem Zdrowia.

Dlatego pielęgniarki i położne zatrudnione lub 
świadczące usługi w ramach innych umów nie są ob-
jęte wzrostem wynagrodzeń w ramach ww. przepi-
sów przedmiotowych rozporządzeń, gdyż wykonują 
zawód i świadczą usługi na rzecz podmiotu, który nie 
jest bezpośrednio  powiązany  finansowaniem  obję-
tym  w  ramach  zawartej umowy o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

Powyższe regulacje wynikają z realizacji poro-
zumień zawartych w dniu 23.09.2015r. oraz z dnia 
9.07.2018r. między Ogólnopolskim Związkiem Za-
wodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Radą 
Pielęgniarek i Położnych, a Ministrem Zdrowia i Na-
rodowym Funduszem Zdrowia.

Natomiast pielęgniarki systemu wykonujące za-
wód w zespołach ratownictwa medycznego u podwy-
konawców w pozaszpitalnym sektorze systemu Pań-
stwowe Ratownictwo Medyczne otrzymują podwyżki 
przyznane na mocy porozumień zawartych w dniach 

18.07.2017 i 24.09.2018 r. pomiędzy Ministrem 
Zdrowia a Komitetem Protestacyjnym Ratowników 
Medycznych oraz Sekcją Krajową Pogotowia Ratun-
kowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidar-
ność. Wówczas środowisko ratowników medycznych 
zgłosiło do resortu zdrowia postulat, aby pielęgniarki 
zatrudnione u podwykonawców, będących dyspo-
nentami zespołów ratownictwa medycznego nie były 
pominięte w przyznawaniu dodatków i zyskały takie 
same uprawnienia jak ratownicy medyczni. Minister-
stwo Zdrowia do tego żądania się przychyliło.

Wypłata dodatków, o których mowa wyżej ure-
gulowana jest w rozporządzeniu Ministra Zdrowia  
z dnia 4 stycznia 2019r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
34). Zgodnie z § 3 przedmiotowego rozporządzenia 
świadczeniodawca oraz podwykonawca, są obowią-
zani przeznaczyć środki otrzymane w ramach umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne oraz ratownictwo medyczne, w taki 
sposób, aby zapewnić średni wzrost miesięcznego 
wynagrodzenia w wysokości 1200 zł, w tym skład-
ki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz 
Fundusz Emerytur Pomostowych, dla osób o których 
mowa w § 2 ust. 1, w tym również dla pielęgniarek 
systemu wykonujących zawód w zespole ratownic-
twa medycznego u podwykonawcy, w przeliczeniu 
na jeden etat albo równoważnik etatu w wysokości 
1200 zł za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 
sierpnia 2019 r. Po 1 września 2019 r. dodatki zostaną 
utrzymane w tej samej wysokości z tym, że środki na 
ich wypłatę wkalkulowane zostaną w wysokość staw-
ki ryczałtu dobowego za dobokaretkę.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, 
że Minister Zdrowia podejmuje wszelkie działania 
zmierzające do wzrostu wynagrodzenia pielęgniarek. 
Ministerstwo Zdrowia regularnie prowadzi rozmowy 
z poszczególnymi grupami zawodowymi wykonują-
cymi zawód medyczny, tak aby zapewnić możliwie 
optymalne warunki wykonywania zawodu. Jedną  
z istotnych kwestii jest również możliwość otrzy-
mania odpowiedniego wynagrodzenia za wykonaną 
pracę. Wymaga to jednak działania wielu podmiotów 
– nie tylko Ministra Zdrowia, ale również pracodaw-
ców. Ministerstwo Zdrowia ze swej strony będzie dą-
żyć do kolejnej zmiany przepisów – zgodnie z Pań-
stwa postulatem.

Z poważaniem
Józefa Szczurek-Żelazko

Sekretarz Stanu
Źródło NIPiP
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Przyznawanie prawa wykonywania zawodu cudzoziemcowi 
- uznawanie kwalifikacji obywatelom państw spoza UE

Podstawy prawne: art. 35 i 36 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 123 
z późn.zm.)

Postępowanie związane z przyznaniem prawa wy-
konywania zawodu cudzoziemcowi, który ukoń-
czył studia pielęgniarskie, położnicze poza UE 

i posiada znostryfikowany w Polsce dyplom
Ww. cudzoziemiec ubiegający się o przyznanie prawa 
wykonywania zawodu musi odbyć staż adaptacyj-
ny. Cudzoziemiec powinien w pierwszej kolejności 
złożyć wniosek o przyznanie ograniczonego prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/ 
położnej/położnego osobie nie będącej obywatelem 
państwa członkowskiego UE oraz wpisanie do okrę-
gowego rejestru.
1. Do wniosku powinien załączyć:
 Dokument potwierdzający nostryfikację, uznanie 

dyplomu/świadectwa w Rzeczypospolitej Polskiej 
za równorzędny z dyplomem/świadectwem ukoń-
czenia polskiej szkoły wraz z dyplomem i jego 
tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysię-
głego – oryginał do wglądu (potwierdzone za zgod-
ność z oryginałem przez pracownika OIPiP).

 Zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym wy-
konywać zawód, wydane przez lekarza medycyny 
pracy.

 Dwa zdjęcia.
 Dokument tożsamość do wglądu. 
 Urzędowe poświadczenie znajomości języka pol-

skiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym 
do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, 
wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 
1999 r. o języku polskim (certyfikat znajomości 
języka polskiego wydawany jest przez Państwo-
wą Komisję do spraw Poświadczania Znajo-
mości Języka Polskiego jako Obcego po zdaniu 
przez cudzoziemca egzaminu ze znajomości ję-
zyka polskiego (egzamin jest odpłatny). Szcze-
gółowe informacje dotyczące m.in. ww. egzaminu, 
miejscach przeprowadzania egzaminów, wysokości 
opłat za egzamin i dane kontaktowe do ww. Komisji 
dostępne są na stronie www.certyfikatpolski.pl

W przypadku spełnienia przez cudzoziemca warun-
ków wymaganych w celu przyznania ograniczonego 
prawa wykonywania zawodu okręgowa rada pielę-
gniarek i położnych podejmuje uchwałę o przyznaniu 
ograniczonego prawa wykonywania zawodu oraz na 
jej podstawie dokonuje wpisu do okręgowego rejestru 
pielęgniarek albo do rejestru położnych i wydaje do-
kument ograniczonego prawa wykonywania zawodu.
Następnie okręgowa rada pielęgniarek i położnych 
w drodze uchwały, uwzględniając wnioski zgłoszo-
ne przez pielęgniarki i położne, kieruje - na obszarze 

swojego działania - pielęgniarki i położne, którym 
przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu 
i które wpisała na listę członków izby, do podmiotów 
organizujących staż. 

Staż adaptacyjny może być odbywany aktualnie przez 
cudzoziemców na podstawie przepisów zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 paź-
dziernika 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego dla 
cudzoziemców ubiegających się o przyznanie prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej (Dz. 
U. poz. 1792) i trwa 6 miesięcy. 
Staż adaptacyjny może być odbywany w podmio-
cie leczniczym, który spełnia warunki określone 
w ww. rozporządzeniu. Zgodnie bowiem z powyż-
szym rozporządzeniem staż adaptacyjny, w tym staż 
cząstkowy, odbywa się w podmiocie leczniczym, któ-
ry spełnia następujące warunki:
1) udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie umoż-

liwiającym zrealizowanie co najmniej jednego pro-
gramu stażu cząstkowego przez pielęgniarkę lub 
położną;

2) zatrudnia pielęgniarki lub położne posiadające 
kwalifikacje i doświadczenie, o których mowa  
w § 9 ust. 1 rozporządzenia:

 (koordynator stażu – posiada licencjat pielęgniar-
stwa lub położnictwa lub tytuł magistra na kie-
runku pielęgniarstwo lub położnictwo, lub średnie 
wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka 
lub położna i specjalizację w wybranej dziedzinie 
pielęgniarstwa lub położnictwa oraz  co najmniej 
5-letni staż pracy w zawodzie pielęgniarki lub po-
łożnej)

 i § 10 ust. 1 rozporządzenia: 
 (opiekun stażu - posiada specjalizację lub ukoń-

czył kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniar-
stwa lub położnictwa właściwej dla realizacji stażu 
cząstkowego lub posiada co najmniej 5-letni staż 
pracy w zawodzie związanym z daną dziedziną 
oraz jest zatrudniony w podmiocie organizują-
cym staż na warunkach umożliwiających realiza-
cję przez pielęgniarkę lub położną programu stażu 
cząstkowego),

3) posiada zaplecze diagnostyczno-terapeutyczne za-
pewniające realizację treści merytorycznych ramo-
wego programu w sposób i w czasie określonych  
w rozporządzeniu;

4) zawarł umowy z innymi podmiotami leczniczy-
mi spełniającymi warunki, o których mowa w pkt 
1-3, w celu umożliwienia zrealizowania przez pie-
lęgniarkę lub położną, w ramach oddelegowania, 
tej części ramowego programu, której realizacji nie 
może zapewnić w zakresie udzielanych przez sie-
bie świadczeń zdrowotnych.

Odbycie stażu adaptacyjnego nie wymaga posiadania 
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zezwolenia na pracę i zwalnia z obowiązku odbycia 
przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu. 
Po odbyciu stażu podmiot leczniczy organizują-
cy staż, na podstawie pozytywnie zaliczonego sta-
żu, wydaje pielęgniarce lub położnej zaświadczenie  
o odbyciu stażu, a kopię zaświadczenia przekazuje  
w terminie 14 dni od dnia zaliczenia stażu, okręgowej 
radzie pielęgniarek i położnych, która skierowała pie-
lęgniarkę lub położną do odbycia stażu.
Po otrzymaniu przez ORPIP kopii zaświadczenia 
o odbyciu stażu adaptacyjnego przez cudzoziemca 
możliwe jest przyznanie mu pełnego prawa wyko-
nywania zawodu. 
W tym celu powinien on złożyć wniosek o przyznanie 
pełnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, 
pielęgniarza/położnej, położnego osobie nie będącej 
obywatelem państwa członkowskiego UE oraz wpi-
sanie do okręgowego rejestru.

Do wniosku o przyznanie pełnego prawa wykony-
wania zawodu cudzoziemiec powinien dodatkowo  
dołączyć:
• Zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniar-

ki /położnej na podstawie przepisów w Państwie, 
w którym dotychczas cudzoziemiec wykonywał 
zawód. (Jeżeli cudzoziemiec nie wykonywał za-
wodu w swoim Państwie powinien złożyć pisemne 
oświadczenie, że nie wykonywał zawodu);

• Zaświadczenie odpowiedniego organu Państwa, 
którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony 
prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zo-
stało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu 
postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawie-
szenia prawa wykonywania zawodu;

• Zezwolenie na pobyt stały albo inny dokument 
stwierdzający uprawnienie do przebywania na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 (Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może 
przyznać prawo wykonywania zawodu na czas 
określony cudzoziemcowi nieposiadającemu ze-
zwolenia na pobyt stały, który spełnia warunki 
określone w 35 ust. 1 pkt 2-8 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej).  W takiej sytuacji prawo 
wykonywania zawodu może być wydane na okres 
nie dłuższy niż okres, na który osoba wnioskująca 
posiada uprawnienie do przebywania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

• Kopia zaświadczenia o ukończeniu stażu adapta-
cyjnego - oryginał do wglądu. 

 Jeżeli cudzoziemiec ukończył studia na kierunku 
pielęgniarstwo lub położnictwo w Rzeczypospo-
litej Polskiej i uzyskał tytuł licencjata pielęgniar-
stwa lub licencjata położnictwa (lub magistra na 
tych kierunkach) składa tylko wniosek o przyzna-
nie pełnego prawa wykonywania zawodu wraz  
z dokumentami wymaganymi na gruncie art. 35 
ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej  
z uwzględnieniem poniższych odrębności: 

• Zamiast zaświadczenia o nostryfikacji ww. cudzo-

ziemiec składa kopię dyplomu ukończenia polskiej 
szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio polskiej 
szkoły położnych;

• Ww. cudzoziemiec nie ma obowiązku odbycia 
stażu adaptacyjnego;

• Ww. cudzoziemiec powinien także dołączyć cer-
tyfikat znajomości języka polskiego wydany przez 
Państwową Komisję do spraw Poświadczania Zna-
jomości Języka Polskiego jako Obcego, pomimo 
że ukończył szkołę pielęgniarską/położnych w Pol-
sce. Cudzoziemiec, który ukończył studia w języku 
polskim np. na kierunku pielęgniarstwo, położnic-
two może otrzymać ww. certyfikat bez konieczno-
ści zdawania egzaminu po złożeniu stosownego 
wniosku i uiszczeniu opłaty za wydanie certyfi-
katu (na podstawie art. 11a ust. 4 ustawy o języku  
polskim).

W przypadku spełnienia przez cudzoziemca warun-
ków wskazanych w zapisach ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej okręgowa rada pielęgniarek  
i położnych podejmuje uchwałę o przyznaniu cudzo-
ziemcowi  prawa wykonywania zawodu (pełnego) na 
stałe lub na czas określony.

Nostryfikacja dyplomów ukończenia studiów 
wyższych pielęgniarskich, położniczych.

1.Dotyczy:
1. Obywateli polskich, którzy ukończyli szkoły pie-
lęgniarskie, położnych na poziomie szkół wyższych  
w innym państwie niż państwo członkowskie Unii 
Europejskiej, np. w USA, którzy ubiegają się o stwier-
dzenie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, po-
łożnej w Polsce na podstawie art. 28 albo 31 ustawy  
o zawodach pielęgniarki i położnej;
2. Cudzoziemców ubiegających się o przyznanie 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej  
w Polsce, którzy nie ukończyli szkoły pielęgniarskiej, 
położnych na poziomie studiów wyższych w Polsce.
2.Podstawa prawna:
Postępowanie nostryfikacyjne reguluje rozporządze-
nie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 
września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów 
ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania 
ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1881).
3. Zarys ogólny procedury nostryfikacyjnej:
W aktualnym stanie prawnym postępowanie nostryfi-
kacyjne prowadzi uczelnia posiadająca kategorię na-
ukową A+, A albo B+ w dyscyplinie, której dotyczy 
wniosek. 
Nostryfikacja jest przeprowadzana przez radę jednost-
ki organizacyjnej polskiej uczelni wyższej uprawnio-
nej do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk 
o zdrowiu, prowadzącej kształcenie w zakresie pielę-
gniarstwa i dotyczy jedynie zagranicznych dyplomów 
ukończenia wyższych szkół pielęgniarskich np. Uni-
wersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocła-
wiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Osoba ubiegająca się o uznanie dyplomu ukończenia 
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studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu 
polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu skła-
da wniosek do ww. wybranej uczelni. Do wniosku 
należy dołączyć dyplom ukończenia studiów uzyska-
ny za granicą oraz dokumenty umożliwiające ocenę 
przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się  
i czasu trwania studiów oraz  świadectwo, dyplom lub 
inny dokument, na podstawie którego osoba ta została 
przyjęta na studia oraz oświadczenie o miejscu i da-
cie urodzenia. Dokumenty, o których mowa powyżej, 
mogą być złożone w postaci kopii poświadczonych za 
zgodność z oryginałem przez uczelnię nostryfikującą. 
Uczelnia nostryfikująca może, po przeprowadzeniu 
oceny formalnej wniosku, zażądać od wnioskodawcy 
przedłożenia tłumaczenia zwykłego na język polski 
dokumentów, o których mowa powyżej. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uczel-
nia nostryfikująca może zażądać od wnioskodaw-
cy przedłożenia tłumaczenia na język polski doku-
mentów umożliwiających ocenę przebiegu studiów, 
uzyskiwanych efektów uczenia się i czasu trwania 
studiów, sporządzonego i poświadczonego przez tłu-
macza przysięgłego albo sporządzonego przez zagra-
nicznego tłumacza i poświadczonego przez właści-
wego konsula Rzeczypospolitej Polskiej. 
Uczelnia nostryfikująca porównuje program studiów, 
uzyskiwane efekty uczenia się i uprawnienia zawodo-
we, realizowane praktyki zawodowe oraz czas trwa-
nia studiów z programem studiów, uzyskiwanymi 
efektami uczenia się i uprawnieniami zawodowymi, 
realizowanymi praktykami zawodowymi oraz cza-
sem trwania podobnych studiów prowadzonych w tej 
uczelni.  W przypadku stwierdzenia różnic w progra-
mie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania 
studiów uczelnia nostryfikująca może zobowiązać 
osobę ubiegającą się o nostryfikację dyplomu do zło-
żenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk 
zawodowych. 
Uczelnia nostryfikująca uznaje albo odmawia uzna-
nia dyplomu ukończenia studiów za granicą za rów-
noważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi  
i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni od dnia 
złożenia wniosku spełniającego wymagania formal-
ne. Następnie pielęgniarce położnej zostaje wyda-
ne odpowiednie zaświadczenie. 

Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego 
wnioskodawca musi uiścić opłatę. Maksymalna wy-
sokość opłaty wynosi 50% wynagrodzenia profesora. 
Uczelnia ustala warunki i tryb zwalniania z opłaty. 
Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące powyż-
szych kwestii pielęgniarka, położna może  uzyskać 
w uczelni wyższej, która przeprowadza postępowanie 
nostryfikacyjne.

Kwestia przyznania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarkom z Ukrainy, które posiadają kwalifi-

kacje bakalawra uzyskane na uczelni ukraińskiej, 
a następnie ukończyłyby studia magisterskie na 

kierunku pielęgniarstwo w Polsce
Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przy-
znać prawo wykonywania zawodu pielęgniarkom  
z Ukrainy, które legitymują się dyplomem bakalawra, 
a następnie ukończyły studia magisterskie na kie-
runku pielęgniarstwo, ale wyłącznie na podstawie 
znostryfikowanego dyplomu studiów pierwszego 
stopnia. Sam dyplom magisterski nie stanowi wy-
starczającej podstawy do wydania prawa wykony-
wania zawodu.
Co to oznacza: Aby uzyskać prawo wykonywania 
zawodu ww. osoba musi w OIPiP (pomimo posiada-
nia polskiego dyplomu magisterskiego) dodatkowo 
przedstawić zaświadczenie o nostryfikacji ukraiń-
skiego dyplomu bakalawra. 
W powyższym przypadku z uwagi na ukończenie 
studiów magisterskich na kierunku pielęgniarstwo  
w Polsce cudzoziemiec nie musi już odbywać stażu 
adaptacyjnego.

Kwestia przyznawania prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarkom z Ukrainy, które ukończyły 

w Polsce studia pomostowe.

NRPiP stoi na stanowisku, że studia pomostowe 
przeznaczone są wyłącznie dla pielęgniarek, które 
uzyskały dyplom szkoły pielęgniarskiej w Polsce. 
Instytucja tzw. studiów pomostowych dla pielęgnia-
rek (i analogicznie w przypadku położnych) została 
przewidziana dla pielęgniarek, które posiadają świa-
dectwo dojrzałości i ukończyły liceum medyczne lub 
szkołę policealną albo szkołę pomaturalną, kształcącą 
w zawodzie pielęgniarki w Polsce (art. 52 ust. 3 pkt 
2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-
gniarki i położnej). Celem wprowadzenia studiów 
pomostowych było umożliwienie polskim pielęgniar-
kom, które uzyskały wykształcenie pielęgniarskie  
w poprzednim systemie kształcenia uzyskania w dro-
dze studiów uzupełniających wykształcenia na po-
ziomie studiów pielęgniarskich pierwszego stopnia 
(licencjat). W związku z powyższym w opinii NRPiP 
na studia pomostowe nie powinny zostać przyjmowa-
ne osoby będące obywatelami Ukrainy, które ukoń-
czyły tamtejsze szkoły pielęgniarskie, a następnie 
wykonywały zawód pielęgniarki na Ukrainie. Wobec 
powyższego dyplom ukończenia przez Ukraińską 
pielęgniarkę studiów pomostowych jako uzyskany 
niezgodnie z ww. przepisami nie może być uznany 
za dyplom spełniający wymóg z art. 35 ust. 1 pkt 5 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, co skut-
kować powinno podjęciem przez ORPiP uchwały  
o odmowie przyznania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki ww. osobie.

Materiał opracowany przez NIPiP w Warszawie.
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e-mail: biuro@oipip.opole.pl
www.oipip.opole.pl

NIP: 754-13-06-694
Konto: Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu, ul. Ozimska 6           
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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  
Liliana Maciak – księgowa 
Agnieszka Burzyńska – dział PWZ, Biuro Rzecznika
Dominika Rygiel – dział ewidencji składek


