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Szanowni Państwo. Koleżanki i Koledzy.

To pierwsze wydanie Biuletynu w roku 2018, a już mamy do przekazania ciekawe informacje o wyda-
rzeniach jak i wchodzących zmianach w przepisach.  

12 stycznia był dniem niezwykle ważnym dla naszego środowiska jak i dla Pani Ewy Dyktyńskiej, 
pielęgniarki Opolskiego Centrum Onkologii, której praca, osiągnięcia, a także skromność zostały dostrze-
żone przez przedsiębiorców i samorządy województwa opolskiego. W dniu tym, Pani Ewa otrzymała za 
szczególną i profesjonalną działalność dla publicznego dobra specjalne wyróżnienie nadane przez Kapitu-
łę Opolskiej Izby Gospodarczej. (zdj. okładka)

W numerze 7 (18) z lutego/marca 2014, opublikowaliśmy artykuł Pana Tadeusza Wadasa Przewodni-
czącego Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, w którym przedstawił sylwetkę Hanny 
Chrzanowskiej Służebnicy Bożej i starania o jej beatyfikację. Od tego czasu minęło 4 lata, by w koń-
cu stało się faktem, iż w dniu 7 lipca 2017 roku, Papież Franciszek zatwierdził dekrety beatyfikacyjne,  
a w dniu 28 kwietnia w Krakowie, nastąpi jej beatyfikacja. 

W artykule Hypodermoclysis, Barbara Wangert z Centrum Opieki Paliatywnej Betania, omawia za-
gadnienia związane ze stosowaniem podskórnego nawadniania pacjentów w stanie średnio nasilonego 
odwodnienia.

Kolejnym niezwykle ciekawym artykułem opracowanym przez Anetę Rzęsikowską jest niedożywienie, 
który ze względu na obszerny materiał podzieliśmy na dwie części (część druga w kolejnym numerze 
czasopisma).

W końcowej części Biuletynu zamieszczamy istotne informacje i komunikaty przydatne dla pielęgnia-
rek i położnych w bieżącym roku.

Życzymy  interesującej lektury. 
Elżbieta Duda, Beata Guzak, Wiesława Grabska

 Osoby odpowiedzialne za wydanie bieżącego numeru
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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 PWZ, Biuro Rzecznika
Anna Śleziak – dział ewidencji składek
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LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 
dla personelu medycznego Pro Publico Bono dla pielęgniarki

Pani Ewa Dyktyńska, pielę-
gniarka SP ZOZ Opolskiego Cen-
trum Onkologii w Opolu, w dniu 
12.01.2018 r. odebrała wyróżnienie 
nadane przez Kapitułę Opolskiej 
Izby Gospodarczej za szczególną  
i profesjonalną działalność dla pu-
blicznego dobra (zdj. 1 str. okł).

Od roku 1990, zawodowo związana z blokiem 
operacyjnym w Opolskim Centrum Onkologii jako 
pielęgniarka operacyjna, a od roku 2000 pełni funk-
cję pielęgniarki koordynującej Bloku Operacyjnego  
i Centralnej  Sterylizatorni.

Jest specjalistką z pielęgniarstwa operacyjnego  
z uprawnieniami kierownika centralnej sterylizatorni. 
Posiada duże zdolności kierowania zespołem i łącze-
nia różnych grup do realizacji wspólnych zadań. Dba 
o wizerunek pielęgniarstwa zabiegowego i operacyj-
nego, wspiera zespół, którym kieruje. W kontaktach  
z ludźmi potrafi ich sobie zjednać, zawsze uśmiech-
nięta i życzliwa nawet wtedy, gdy przychodzi jej roz-
wiązywać trudne problemy.        

W Szpitalu jest bardzo cenionym pracownikiem. 
Jej rzetelna wiedza teoretyczna, którą systematycznie 
uzupełnia jak i praktyczna, pozwala wprowadzać do 
zawodu absolwentów pielęgniarstwa oraz z powodze-
niem realizować zadania na stanowisku Konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirur-

gicznego i operacyjnego. Stanowi-
sko to pełni od 2014 roku.

Dzień 12 stycznia był także 
dniem szczególnym dla dr n. med. 
Barbary Radeckiej, lekarza Opol-
skiego Centrum Onkologii, która  
w kategorii Pro Publico Bono 
otrzymała szczególne wyróżnienie.    

Dr Barbara Radecka jest absolwentkę Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. 
Od roku 2016 pełni obowiązki ordynatora  Oddziału 
Onkologii Klinicznej Opolskiego Centrum Onkolo-
gii. Pani doktor kieruje się zasadą, że onkologiczne 
leczenie, zwykle długotrwałe, powinno być realizo-
wane w sposób możliwie przyjazny dla chorego. Z jej 
inicjatywy przeprowadzono wiosną tego roku akcję 
zbierania głosów w ramach Marszałkowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego na projekt pt. „Chemioterapia 
bez utraty włosów – to jest możliwe”. Dzięki zaanga-
żowaniu wielu pracowników i pacjentów Opolskie-
go Centrum Onkologii, a także władz i studentów 
Uniwersytetu Opolskiego, projekt zdobył największą 
liczbę głosów, a szpital uzyskał środki finansowe na 
zakup urządzenia do chłodzenia skóry głowy podczas 
leczenia chemioterapią. To znaczący krok dla popra-
wy jakości życia leczonych osób. 

Zdj. z uroczystości wręczenia Laurów, przekazane przez OIG w Opolu 

K O M U N I K A T
Informacje PIT-8C za 2017 rok za szkolenia nie będą wystawiane!
Szanowni Państwo, 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w dniu 5 stycznia 2018 r. 
uzyskała  od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretację podatkową na podsta-
wie której pielęgniarki i położne które:
 uczestniczyły w 2017 roku w nieodpłatnych kursach zorganizowanych przez Okręgową 

Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu,
 otrzymały w 2017 roku z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu refundację
   z tytułu poniesionych kosztów na szkolenia,
nie uzyskały przychodu do opodatkowania, a tym samym nie będą im wystawiane 
z tego tytułu informacje podatkowe PIT-8C za rok 2017. 
Z treścią interpretacji można zapoznać się pod adresem: 
https://interpretacje-podatkowe.org/pielegniarka/0113-kdipt2-3-4011-320-2017-1-pr.
W wyniku uzyskania powyższej interpretacji, pielęgniarki i położne, które otrzymały
z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu informację PIT-8C z tytułu refundacji szko-
leń za lata 2012-2016, będą mogły samodzielnie składać korektę swoich zeznań za lata poprzednie 
i starać się o zwrot nadpłaty z tytułu opodatkowania przychodu wykazanego w PIT-8C z tytułu 
refundacji szkoleń. 
Informujemy, że okres korekty wynosi maksymalnie do 5 lat wstecz (do końca 2018 roku moż-
na będzie składać korekty za 2012 rok). Dokonanie powyższej korekty nie jest obowiązkiem  
podatnika, a prawem z którego może skorzystać.
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Data beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej

/ fot. Joanna Adamik, Katarzyna Katarzyńska/ Archidiecezja Krakowska

W dniu 28 kwietnia w Krakowie, nastąpi beatyfi-
kacja Hanny Chrzanowskiej – poinformował metro-
polita krakowski abp Marek Jędraszewski. Była ona 
pielęgniarką, współpracownicą kard. Karola Wojtyły, 
prekursorką pielęgniarstwa domowego w Polsce.

Data uroczystości została potwierdzona przez Sto-
licę Apostolską i jest nieprzypadkowa, bo dzień póź-
niej 29 kwietnia 2018, przypadnie 45. rocznica śmier-
ci Chrzanowskiej.

Uroczystości w Bazylice Bożego Miłosierdzia  
w Łagiewnikach przewodniczył będzie prefekt Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.

Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Helena 
Matoga, która zetknęła się z Hanną Chrzanowską  
w szkole pielęgniarstwa zaprezentowała dyplom  
i medal „Pro Ecclesia et Pontifice”, które Chrzanow-
ska otrzymała od papieża Pawła VI oraz należący do 
niej mszał.

Pani Hanna uczyła nas przede wszystkim ciepłego 
podejścia do chorych – wspomniała Matoga.

W kościele św. Mikołaja w Krakowie znajdują się 
szczątki Hanny Chrzanowskiej, a w przyszłości bę-
dzie to jej sanktuarium. 

Proces beatyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej 
rozpoczął się w 1998 r. 30 września 2015 r. papież 
Franciszek potwierdził dekret o heroiczności cnót 
Chrzanowskiej, a w lipcu zeszłego roku papież za-
twierdził dekret beatyfikacyjny. Za cud dokonany 
za wstawiennictwem Chrzanowskiej uznane zostało 
uzdrowienie w 2001 r. mieszkanki Krakowa po rozle-
głym wylewie krwi do mózgu. Uzdrowiona wówczas 
kobieta zmarła 10 lat później z zupełnie innego po-
wodu – chłoniaka.

Hanna Chrzanowska (1902-1973) urodziła się  
w Warszawie, ale gdy miała kilka lat, rodzina prze-
niosła się do Krakowa, gdzie jej ojciec – profesor  
literatury polskiej Ignacy Chrzanowski – objął kate-
drę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po maturze prze-
szła krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofia-

rom wojny polsko-bolszewickiej, a w grudniu 1920 r. 
rozpoczęła studia polonistyczne na UJ. Przerwała je, 
gdy powstała Warszawska Szkoła Pielęgniarstwa, do 
której wstąpiła.

Chrzanowska pracowała 
jako instruktorka w Uniwer-
syteckiej Szkole Pielęgnia-
rek i Higienistek w Krako-
wie, redagowała pierwsze w 
Polsce czasopismo branżowe 
dla pielęgniarek „Pielęgniar-
ka Polska” i uczestniczyła 
w przygotowaniu uchwa-
lonej przez sejm w 1935 r. 
„Ustawy o pielęgniarstwie”. 
Przyczyniła się również do 
powołania w 1937 r. Katolic-
kiego Związku Pielęgniarek 
Polskich.

Podczas wojny pracowała w Radzie Głównej 
Opiekuńczej, opiekując się uchodźcami, więźniami 
i przesiedlonymi oraz osieroconymi dziećmi, w tym 
dziećmi żydowskimi, poszukując dla nich rodzin 
zastępczych i bezpiecznych miejsc pobytu. Po woj-
nie kierowała działem pielęgniarstwa społecznego  
w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek 
w Krakowie. W Stanach Zjednoczonych zapoznała 
się z metodami pracy tamtejszych pielęgniarek szpi-
talnych i społecznych.

We wrześniu 1957 roku objęła stanowisko dy-
rektorki Szkoły Pielęgniarstwa Psychiatrycznego  
w Kobierzynie. Po niespodziewanej likwidacji szko-
ły Chrzanowska przeszła na wcześniejszą emeryturę 
i zajęła się organizowaniem opieki nad obłożnie cho-
rymi samotnymi i opuszczonymi, w oparciu o sieć 
duszpasterstwa parafialnego. Wspierał ją ówczesny 
metropolita krakowski abp Karol Wojtyła. Dzięki 
jej staraniom upowszechnił się zwyczaj odprawiania 
mszy św. w domu chorego oraz odwiedzania chorych 
w ramach wizytacji duszpasterskich. Chrzanowska 
zmarła w Krakowie 29 kwietnia 1973 r. 

fot. By fotograf niezna-
ny - archiwum postulacji, 
Domena publiczna, https://
commons.wikimedia.org/w/
index.php?curid=45676320
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W Nowym 2018 Roku, 
wraz z serdecznymi życzeniami zdrowia, sukcesów osobistych i zawodo-
wych Koleżankom i Kolegom informujemy, że nadal oprócz innej dzia-

łalności Komisji, konty-
nuujemy wspomniany 
cykl szkoleń. W dniu 
02.02.2018 r. odbyło się 
szkolenie dedykowane 
pielęgniarkom medycy-
ny szkolnej. 
Wiodącym tematem była cukrzyca u dzieci a jako prele-
genci wystąpili: konsultant krajowy w dziedzinie pielę-
gniarstwa diabetologicznego – mgr Alicja Szewczyk; 
lekarz pediatra i diabetolog dziecięcy - 
dr n med. Sławomir Rak oraz mecenas 

Aneta Gibek – Wiśniewska, która tym razem prezentowała wykorzystanie mediacji  
w problemach dziecka i rodziny. W zakresie diagnozowania i leczenia cukrzycy do-

stępny jest projekt rozporządzenia MZ 
dotyczący świadczeń gwarantowanych  
w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycz-
nej, który zawiera m.in. świadczenia: dia-
gnostyki cukrzycy monogenowej z wykorzystaniem badań 
genetycznych oraz ciągłego monitorowania glikemii w cu-

krzycy typu I dotyczącej głównie populacji dzieci i młodzieży.                              
Przewodnicząca Komisji ds. Jakości 

i Rozwoju Zawodowego
Elżbieta Duda

od lewej: S. Wiatkowska, A. Szewczyk, 
A. Gibek Wiśniewska, E. Duda

S. Rak

W homilii pogrzebowej kard. Karol Wojtyła powiedział m.in.: Byłaś dla mnie ogromną pomocą  
i oparciem. Dziękujemy Bogu za to, że byłaś wśród nas taka, jaka byłaś - z tą Twoją wielką pro-
stotą, z tym wewnętrznym spokojem, a zarazem z tym wewnętrznym żarem; że byłaś wśród nas 
jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze. 

Opracowanie na podstawie niezalezna.pl 

Zalecenia opieki diabetologicznej w praktyce 
pielęgniarki/położnej, dostępność i zastosowanie

Rozwój terapii cukrzycy i dą-
żenie do uzyskania optymalnych 
wskaźników wyrównania tej 
choroby doprowadziły do wy-
pracowania nowej strategii tera-
pii. Opiera się ona na aktywnym 
uczestnictwie chorych w procesie 
leczenia i zakłada konieczność 

tworzenia programów edukacyjnych dla pacjentów 
oraz ich rodzin. Polska Federacja Edukacji w Diabe-
tologii od 2006 roku przygotowuje i publikuje zalece-
nia dotyczące pielęgniarskiej opieki diabetologicznej.  
Zalecenia Polskiej Federacji  Edukacji w Diabetolo-
gii  zostały opracowane  przez grupę roboczą, w skład 
której wchodzą pielęgniarki i położne z dużym do-
świadczeniem w zakresie opieki diabetologicznej.

Celem zaleceń jest poprawa jakości opieki diabe-
tologicznej, a adresatami są pielęgniarki i położne 
zajmujące się pacjentami z cukrzycą i ich rodzinami. 
Zalecenia dotyczą podstawowych i najważniejszych 
czynności wykonywanych u osób z cukrzycą (i przez 
nie same w zakresie samoopieki) i obejmują: 

pomiar glikemii z użyciem glukometru, podanie 
insuliny wstrzykiwaczem (penem), eksploatację ze-
stawu infuzyjnego w terapii ciągłym podskórnym 
wlewem insuliny przy użyciu osobistej pompy insu-
linowej, przygotowanie osoby z cukrzycą do zabiegu 
operacyjnego i do badań diagnostycznych, postępo-
wanie przy wystąpieniu hipoglikemii u pacjenta z cu-
krzycą, zasady przygotowania osoby z cukrzycą do 
samokontroli i samopielęgnacji stóp, przygotowanie 
osoby z cukrzycą do utrzymania właściwej higieny, 
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samokontroli i samopielęgnacji skóry, wykonanie 
Doustnego Testu Obciążenia Glukozą.

Najnowsze wydanie Zaleceń w opiece diabetolo-
gicznej PFED przyniesie istotne zmiany.  Poza proce-
durami znanymi z poprzednich wydań, w Zaleceniach 
2018r. pojawią się nowe procedury: Pomiar glikemii 
metodą skanowania, Pomiar glikemii z użyciem sys-
temów ciągłego monitorowania glikemii, Badanie 
fizykalne skóry w zakresie profilaktyki pierwotnej  
i wtórnej skórnych powikłań poinsulinowych, lipohi-
pertrofia.

Zalecenia opracowywane przez PFED mają reko-
mendacje konsultantów krajowych w dziedzinach 
pielęgniarstwa, pielęgniarstwa diabetologicznego  
i pielęgniarstwa epidemiologicznego, konsultantów 
wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa diabeto-
logicznego, konsultanta krajowego w dziedzinie dia-
betologii Krzysztofa Strojka oraz prezesa Polskiego 
Towarzystwa Diabetologicznego Macieja Małeckie-
go. Zalecenia mają również akceptację NRPiP. Są 
wydawane jednorazowo jako dodatek do wydania 
„Magazynu Pielęgniarki i Położnej”, w wygodnej for-
mie papierowej dotrą do wszystkich prenumeratorów 
naszego największego pisma zawodowego. Dostępne 
są także w wersji elektronicznej na stronie interneto-
wej PFED www.pfed.org.pl

Korzystanie z zaproponowanych procedur przy-
czyni się do poprawy opieki nad chorymi z cukrzy-
cą w Polsce oraz będzie inspiracją do poszukiwania 

jeszcze lepszych rozwiązań uwzględniających aktu-
alny stan wiedzy jak i doświadczenie pielęgniarek, 
położnych świadczących opiekę a także preferencje 
pacjenta. Zalecenia to jednocześnie wiedza i infor-
macja, którą pacjent musi przyswoić, aby prawidło-
wo kontrolować swoją cukrzycę – a zatem stanowią 
podstawową treść edukacji diabetologicznej. Ucząc 
pacjenta postępowania według poniższych zale-
ceń, realizujemy najważniejszą wskazówkę terapii 
cukrzycy: uczymy go prawidłowej i skutecznej sa-
moopieki. Zalecenia  powinny być przewodnikiem. 
ABC dla każdej pielęgniarki i położnej pracującej  
z chorym na cukrzycę i jego rodziną, wykorzystane 
do ujednolicenia pielęgniarskiej i położniczej opie-
ki diabetologicznej w Polsce. Dzięki konsekwentnej 
pracy Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii 
oraz konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pie-
lęgniarstwa  diabetologicznego, zalecenia odgrywają 
bardzo ważna rolę w codziennej pracy pielęgniarek  
i położnych w Polsce.

Zespół ekspertów opracowujący Zalecenia PFED 
ma nadzieję, że zawarte w nich informacje będą  
mapą opieki diabetologicznej dla wszystkich pielę-
gniarek/położnych w codziennej pracy z osobami  
z cukrzycą. Jednocześnie Polska Federacja Eduka-
cji w Diabetologii zachęca zainteresowane strony do 
zgłaszania uwag zarówno związanych z rekomendo-
wanymi procedurami, jak również z innymi zagad-
nieniami opieki diabetologicznej. 

Adres do korespondencji: Alicja Szewczyk, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia 
Dziecka”, Al. Dzieci Polskich 20 04 -736 Warszawa  tel. 22 815 10 42  faks 22 815 12 32  a.szewczyk@ipczd.pl

PREPARATY INKRETYNOWE W TERAPII CUKRZYCY TYPU 2
mgr Grażyna Mamzer, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, Samodzielny Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu, Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii.

Czym są inkretyny, na czym 
polega ich działanie?

Inkretyny to grupa hormonów 
wytwarzana w komórkach L lub 
K błony śluzowej przewodu po-
karmowego w odpowiedzi na 
bodżce pokarmowe. Nazwa po-
chodzi od łac. intestinum (jelito) 
i ang. pancreas (trzustka). Termin 
"inkretyna" wprowadził w 1932r. 
J.La Barre. Fizjologiczny efekt 

inkretynowy jest skutkiem aktywności dwóch hormo-
nów przewodu pokarmowego: glucagonopodobnego 
peptydu GLP-1 i zależnego od insuliny peptydu  in-
sulinotropowego GIP. Pod wpływem spożytego posił-
ku peptydy te wydzielane są przez komórki śluzówki 
jelita krętego i okrężnicy, GLP-1 przez komórki L, 
a GIP przez komórki K. Wydzielanie insuliny dzięki 

tym hormonom jest większe  o ok. 60%  (J.Sieradzki, 
"Cukrzyca tom1", Gdańsk 2015).
Jakie korzyści daje terapia inkretynowa?

Podwyższenie glikemii stymuluje wydzielanie 
GLP-1, hipoglikemia hamuje ten efekt. Należy rów-
nież dodać, że GLP-1  wpływa znacząco na spowol-
nienie motoryki żołądka co powoduje obniżenie masy 
ciała. Jak pokazały badania po ok.24 tyg widoczne 
jest zmniejszenie wagi ciała o ok. 3 kg, docelowo 
uzyskujemy do 11 kg. Obserwujemy również działa-
nie w układzie sercowo-naczyniowym w postaci ob-
niżenia  ciśnienia tętniczego.

Bardzo ważnym efektem działania hormonów je-
litowych jest ochrona a nawet regeneracja komórek 
beta wysp Langerhansa i zapobieganie ich apoptozie. 
Pogląd ten wymaga jednak stałego nadzoru w postaci 
badań ze względu na fakt, że jest to stosunkowo nowa 
terapia.
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„Niedożywienie - stan wynikający z braku wchłaniania lub braku spożywania substancji żywieniowych, 
prowadzący do zmiany składu ciała, upośledzenia fizycznej i mentalnej funkcji organizmu oraz wpływają-
cy niekorzystnie na wynik leczenia choroby podstawowej”

   ESPEN (European Society for Clinical Nutrition and Metabolism)

Hypodermoclysis
Barbara Wangert - Przełożona Pielęgniarek Centrum Opieki Paliatywnej Betania w Opolu 

Problem odwodnienia oraz 
trudności w doustnym przyj-
mowaniu płynów i leków po-
jawiają się dość często wśród 
pacjentów w stanie terminal-
nym. Przyczyną tych proble-
mów mogą być między in-
nymi kacheksja, osłabienie, 
niechęć do przyjmowania pły-
nów, nudności i wymioty, bie-
gunki, przetoki, choroby jamy 

ustnej, zespół małego żołądka, dysfagia. 
Ograniczenia w ilości przyjmowanych doustnie 

płynów stają się nie tylko przyczyną samego  odwod-
nienia, ale także problemów powiązanych z odwod-
nieniem (pobudzenie, splątanie, hipotonia, suchość 
w jamie ustnej, zaparcia, gromadzenie toksycznych 
metabolitów).

W opiece paliatywnej, podawanie pokarmów, pły-
nów i leków drogą doustną (najbardziej fizjologiczną) 
jest priorytetem. W sytuacji utrudnień spowodowa-
nych np. guzami nowotworowymi zlokalizowanymi 
w obrębie jamy ustnej, gardła i przełyku, jako drugą 
wybieramy drogę podskórną. 

Hypodermoclysis jest bezpieczną i efektywną me-
todą podskórnego nawadniania pacjentów w stanie 
średnio nasilonego odwodnienia. Podskórne podanie 
płynów jest możliwe dzięki obecności w tkance łącz-
nej podskórnej dużej ilości drobnych naczyń krwio-
nośnych. Zapewnia to całkowite i szybkie wchła-
nianie wprowadzonych tam płynów. Nawadnianie 
podskórne jest metodą, która była popularna już na 
początki XX wieku. W latach 50 XX-wieku, hypo-
dermoclysis zastała prawie całkowicie wyparta przez 

drogę dożylną (zapewniającą długotrwałe i bezpiecz-
ne podawanie płynów infuzyjnych). W latach 80 XX 
wieku nawadnianie podskórne staje się ponownie 
bardziej popularne głównie ze względu na prostotę 
wykonania. 

Przed wdrożeniem nawadniania drogą podskórną 
zawsze należy rozważyć czy spodziewane korzyści 
przeważają nad możliwymi skutkami niepożądanymi. 
Szczególnie trudną decyzją etyczną jest rozpoczęcie 
sztucznego nawadniania chorych u kresu życia, gdy 
w sposób naturalny dochodzi do odwodnienia ustroju 
a równoczesne osłabienie połykania i kaszlu zwięk-
sza zaleganie wydzieliny w górnych drogach odde-
chowych. W takich sytuacjach nawadnianie pozaje-
litowe nie powinno być postępowaniem rutynowym, 
gdyż ani nie wydłuża ono życia, ani nie poprawia jego 
jakości a czasami może nawet tę jakość pogorszyć 
(zwiększenie obrzęków, nadprodukcja wydzieliny  
w drogach oddechowych).
Zalety nawadniania drogą podskórną:
m nie powoduje zakrzepicy żylnej ani zapalenia żył,
m zmniejsza ryzyko wywołania przewodnienia lub 
obrzęku płuc,
m duży wybór miejsc do założenia wkłucia i mniej-
sze ograniczenie ruchomości pacjenta,
m założenia wkłucia możliwe nawet w sytuacji braku 
możliwości założenia wkłucia dożylnego,
m prostota podawania leków i płynów (możliwość 
stosowania w warunkach domowych przy współ-
udziale opiekunów).

Hypodermoclysis nie jest wskazane w sytuacji po-
ważnego odwodnienia, kiedy istnieje konieczność 
podania >3 l płynów/24 h i w przypadkach ostrych 
stanów zagrożenia życia. Objętość płynów, jaką moż-
na podać podskórnie na dobę jest uzależniona od 

W cukrzycy typu 2 efekt inkretynowy jest zmniej-
szony, co powoduje zmniejszone wydzielanie insuli-
ny dlatego tym pacjentom dedykowana jest ta terapia. 
Wskazaniem do wdrożenia terapii inkretynowej jest 
potwierdzona cukrzyca typu 2, brak ciężkich powi-
kłań cukrzycowych w tym głównie niewydolności 
nerek. Preparat możemy wprowadzić na każdym eta-
pie leczenia cukrzycy nawet w przypadku kiedy pa-
cjent stosuje insulinoterapię. To co jest bardzo istot-
ne w czasie terapii nie obserwujemy występowania  

hipoglikemii.
W Polsce terapia niestety nie jest refundowana co 

znacząco ogranicza dostępność dla wielu pacjentów. 
Stosowane preparaty występują w postaci leków do-
ustnych, a także iniekcji podskórnych do podawania 
1x dziennie lub 1x w tygodniu, niezależnie od spoży-
tego posiłku.

Możemy więc powiedzieć, że inkretyny to nowa 
jakość życia, to wielki przełom w leczeniu cukrzycy 
typu 2.
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stopnia odwodnienia (łagodne, umiarkowane, cięż-
kie), bilansu płynów, utraty elektrolitów, zdolności 
absorpcyjnych tkanki podskórnej. Mimo że możliwe 
jest nawadnianie drogą podskórną nawet do 3 l/dobę 
przy założeniu np. dwóch wkłuć to w praktyce nie 
znajduje to zastosowania. 

Przepływ płynów podanych podskórnie przez igłę 
Butterfly lub Venflon (założony podskórnie) musi być 
powolny, dostosowany do zdolności absorpcyjnych 
tkanki podskórnej danej okolicy ciała. Z pewnością 
absorbcja płynów z tkanki podskórnej jamy brzusz-
nej będzie następowała szybciej i lepiej niż z ubogiej 
tkanki podskórnej w przestrzeniach międzyżebro-
wych. Przepływ najlepiej tolerowany przez pacjenta 
a jednocześnie minimalizujący powstawanie miejsco-
wego obrzęku to ok. 75 ml/h =25 kropli/min.

Barierę stanowią ograniczenia dotyczące rodza-
ju i składu elektrolitowego podawanych płynów.  
W nawadnianiu drogą podskórną można stosować 
płyny infuzyjne izotoniczne takie jak:0.9% NaCl, 
5% Glukosum, Płyn wieloelektrolitowy.

Wybór kaniuli jest uzależniony głównie od okolicy 
ciała, w jakiej ma być założone wkłucie, ale również 
należy brać pod uwagę:
m stopień ruchomości pacjenta i jego komfort,
m dostęp,

m stan miejscowy skóry (omijamy blizny, znamiona).

Igła Butterfly, czyli motylek (może dawać od-
czyny miejscowe, czas upływający do konieczności 
zmiany wkłucia jest dwukrotnie krótszy od kaniul te-
flonowych, zalecana w miejsca o małej ruchomości 
np. przestrzenie międzyżebrowe) - w COP Betania 
utrzymywana jest do 7 dni.

Kaniula syntetyczna typu venflon (24G niebie-
ski, 24G żółty), zalecana jest do założenia na obsza-
rze jamy brzusznej - w COP Betania utrzymywana do 
2 tygodni.

Jak podaje literatura wkłucie podskórne stosowane 
do hypodermiclysis może być utrzymane nawet do 3 
tygodni. Jednakże na podstawie własnych doświad-
czeń i celem uniknięcia powikłań w COP Betania czas 
utrzymywania kaniuli podskórnie został skrócony.

Przeciwwskazania do stosowania hypodermoclysis:
m brak zgody pacjenta,
m mała liczba płytek krwi lub zaburzenia krzepnięcia,
m zbyt mała ilość tkanki podskórnej,
m obrzęk (np. limfatyczny) w miejscu wkłucia,
m uciążliwe reakcje miejscowe w miejscu wkłucia.

Wybór miejsca wkłucia ma zapewnić dobrą dystrybucję płynów lub/i leków.
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Algorytm wkłucia podskórnego do podawania płynów i leków

Opracowania mgr Anna Białoń-Janusz, modyfikacja opracowania mgr Barbara Wangert
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Efekty uboczne stosowania nawadniania drogą podskórną

Fot. mgr Kinga Zathey Stąpor
Bibliografia: u autora
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Niedożywienie   cz. 1
8 lutego 1936 roku, amerykański lekarz Hiram Sta-

dley opublikował wyniki obserwacji mówiące o tym, 
że pacjenci, którzy tracą masę ciała w okresie oko-
łooperacyjnym, mają 5 krotnie większą szansę na 
zgon niż pacjenci, którzy tej masy nie tracą. Do 
dnia dzisiejszego opublikowano szereg badań nauko-
wych świadczących o gorszych wynikach leczenia 
chorych niedożywionych, o zwiększonym odsetku 
powikłań i zgonów oraz o wydłużeniu czasu trwania 
hospitalizacji i wzroście kosztów leczenia, sięgają-
cym nawet 300%. 
Pomimo upływu ponad 80 lat od ogłoszenia badań 
Stadleya, okazuje się, że niedożywienie u chorych le-
czonych w szpitalach jest zjawiskiem powszechnym. 
W oparciu o dane z literatury można powiedzieć, że:
• różne stopnie niedożywienia stwierdza się u ok. 35-

55% chorych przyjmowanych na oddziały szpitalne, 
a około 20% spośród nich ma ciężkie niedożywie-
nie wymagające pilnego leczenia żywieniowego,

• liczba pacjentów niedożywionych rośnie zwykle 
do około 70% po zaledwie 2 tygodniach pobytu  
w szpitalu,

• praktycznie 30-90% pacjentów onkologicznych 
jest niedożywionych,

• u pacjentów z chorobami jelit (choroba Leśniow-
skiego –Crona, zespół krótkiego jelita) – niedoży-
wienie sięga aż 80%,

• z chorobami układu oddechowego – 45% w okresie 
leczenia nerkozastępczego niedożywienie rozpozna-
je się u 23-76% pacjentów hemodializowanych oraz 
18-50% pacjentów dializowanych otrzewnowo, 

• częstość niedożywienia wzrasta wraz z progresją 
przewlekłej choroby nerek.

Narastającym zjawiskiem, stanowiącym jeden z naj-
ważniejszych problemów medycznych występują-
cych u osób w podeszłym wieku, jest niedożywienie. 
Statystyki epidemiologiczne wskazują, że:
• częstość występowania niedożywienia wśród star-

szych hospitalizowanych pacjentów sięga 30-65%,
• wśród osób mieszkających w domach opieki 25-60%,
• najniższy odsetek niedożywienia obserwuje się  

u osób mieszkających w domach rodzinnych i jest 
on na poziomie 2-32%,

• u 70% chorych niedożywionych, którzy trafiają do 
szpitala stan odżywienia pogarsza się podczas ho-
spitalizacji.

Niedożywienie jest skutkiem:
- niedostatecznej podaży składników odżywczych 

(głodzenia),
- nadmiernej utraty substancji odżywczych (biegun-

ka, przetoki),
- towarzyszącego chorobie zwiększonego zapotrze-

bowania na energię i białko, nieznajdującego po-

krycia w podaży składników odżywczych.
Niedożywienie postępuje etapami:
Etap 1: Do organizmu dostarczana jest niewystarcza-
jąca ilość składników odżywczych spowodowana ich 
małą podażą, nadmierną utratą, zaburzeniami prze-
miany bądź zwiększonym zapotrzebowaniem.
Etap 2: Następuje wyczerpanie zapasów ustrojowych.
Etap 3: Dochodzi do zaburzenia procesów fizjolo-
gicznych i biochemicznych, pojawiają się nieznaczne 
objawy niedożywienia.
Etap 4: Pojawiają się widoczne objawy niedoży-
wienia, z towarzyszącymi zmianami narządowymi  
(organizm, próbując zabezpieczyć te potrzeby, czer-
pie energię z rozpadu własnych tkanek). 

Kiedy zdrowy człowiek podejmuje decyzję o za-
przestaniu przyjmowania pożywienia, ale pije wy-
starczającą ilość płynów - strajki głodowe, diety - or-
ganizm oszczędza zapasy energetyczne i zmniejsza 
podstawową przemianę materii (tzw. adaptacja do 
głodzenia) mówimy o tzw. głodzeniu prostym. Nie jest 
ono tak niebezpieczne dla organizmu, jak głodzenie 
stresowe (nazywane też powikłanym). Stres i choroba 
zwiększają metabolizm i stymulują procesy katabo-
liczne charakteryzujące się zwiększonym zapotrze-
bowaniem na energię, zwiększonym rozpadem białka  
i zwiększoną utratą azotu. 
W głodzeniu stresowym organizm nie adaptuje się do 
głodzenia, a śmierć następuje po utracie 20-30% wyj-
ściowej masy ciała. Ryzyko zgonu zmniejszyć może 
jedynie kompleksowe leczenie choroby z uwzględnie-
niem leczenia żywieniowego.
Głodzenie proste, tzw. niepowikłane
 stopniowo zużywają się rezerwy białka i tłuszczu,
 jednocześnie, wraz ze zmniejszającymi się rezer-

wami, zmniejsza się podstawowa przemiana mate-
rii, co sprawia, że utrata azotu jest niewielka,

 w ciągu pierwszych 24 godzin dochodzi do zużycia 
rezerw glikogenu,

 następnie zapotrzebowanie mózgu i erytrocytów 
na glukozę jest pokrywane z aminokwasów mięśni, 
glicerolu tkanki tłuszczowej i mleczanów,

 jeżeli czas głodzenia przedłuża się, zapotrzebowa-
nie mózgu na energię zostaje pokryte przez związki 
ketonowe, co ogranicza po części katabolizm bia-
łek mięśniowych,

 w tego typu głodzeniu spada stężenie białek o krótkim 
okresie półtrwania, natomiast stężenie albumin pozo-
staje przez dłuższy czas na tym samym poziomie,

 organizm oszczędza zapasy energetyczne i zmniej-
sza podstawową przemianę energii

    → następuje adaptacja do głodzenia. 

Opracowanie: Aneta Rzęsikowska
ciąg dalszy w kolejnym numerze
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SKŁADKA CZŁONKOWSKA
Wysokość składki członkowskiej w 2018 r. wynosi:

 dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na pod-
stawie stosunku służbowego lub na podstawie umowy zlecenia:

1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego
 dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w ramach działalności gospodar-

czej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej oraz dla innych członków sa-
morządu zobowiązanych do płacenia składek, w tym wykonujących zawód wyłącznie 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie  
z rejestru pielęgniarek i położnych:

35,55 zł miesięcznie
Termin płatności do ostatniego dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

OPŁATY ZA WPISY

Wysokość opłat w 2018 r. wynosi:
 Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe – 272,00 zł

„Przez wpis do rejestru rozumie się każdy wpis, mocą którego dochodzi 
do modyfikacji danych ujawnionych w rejestrze, zarówno wpis nowego podmiotu,

 jak i każdej zmiany jego dotyczącej.”

 Wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – 91,00 zł

 Zmiana wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą – 45,50 zł
Opłaty winny być wpłacane na numer konta bankowego:

Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581

Komunikat
Zmiana Regulaminu udzielania zapomóg członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek                      

i Położnych w Opolu

Uprzejmie informuję, że na wniosek Komisji Socjalnej, Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położ-
nych w Opolu wprowadziła następujące zmiany do Regulaminu udzielania zapomóg:
1. Doprecyzowano określenie dziecka, na które istnieje możliwość otrzymania zapomogi 
losowej:   
„Przez dziecko, o którym mowa w ust. 1 rozumie się pozostające na utrzymaniu osoby 
uprawnionej dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach 
rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków, niepełnoletnie lub pełnoletnie pobierające na-
ukę do ukończenia 26 roku życia”. 
2. Wydłużono okres ubiegania się o zapomogę losową z tytułu wystąpienia choroby nowo-
tworowej z 6 miesięcy do 1 roku: 
„O zapomogę można się ubiegać nie później niż 6 miesięcy od zaistnienia określonego 
przypadku losowego, z zastrzeżeniem zachorowań na choroby nowotworowe,  w przypadku 
których termin ten wynosi 1 rok.”

Katarzyna Strzelecka
Przewodnicząca Komisji Socjalnej
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K O M U N I K A T
dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych

opłacających składki członkowskie indywidualnie

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu informuje, że w celu prawidłowej 
ewidencji składek, przy dokonywaniu wpłat należy stosować się do poniższych zasad:

1. Wpłat należy dokonywać na numer konta bankowego:
Bank Zachodni WBK I Oddział w Opolu 
33 1090 2138 0000 0005 5600 0581
Odbiorca wpłaty: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu,
ul. Budowlanych 44 A, 45-123 Opole.

2. W  tytule wpłaty należy podać następujące dane osoby, której dotyczy składka:
 Imię i nazwisko;  
 Numer prawa wykonywania zawodu;
 Rok i miesiąc, za który jest opłacana składka.
Powyższe informacje należy wpisać w tytule przelewu według następującego wzoru:
Anna Nowak;  240XXXXP;  2018; 1

W przypadku wpłat dokonywanych za inne okresy niż miesięczne należy w tytule 
wpłaty wpisać jakiego okresu dotyczy wpłata, według następującego wzoru:
Anna Nowak, 240XXXXP; 2018; 1-12 
Na przykład: 1 - 3 oznacza wpłatę od stycznia do marca; 1 - 12 oznacza wpłatę
od stycznia do grudnia. Przy miesięcznym zleceniu stałym w miejsce okresu należy wpi-
sać słownie „miesiąc bieżący”.

3. Wpłaty dokonujemy zgodnie z wysokością składki członkowskiej, która w 2018 
roku wynosi:
 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, dla pielęgniarek, pielęgniarzy i po-
łożnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbo-
wego lub na podstawie umowy zlecenia;
 35,55 zł miesięcznie dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wykonujących zawód 
w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej 
oraz dla innych członków samorządu zobowiązanych do płacenia składek, w tym wyko-
nujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły 
wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych. 

4. Wpłaty należy dokonywać w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, 
 za miesiąc poprzedni.

5. Informacje dotyczące składek dostępne są na stronie internetowej OIPiP w Opolu:
 http://oipip.opole.pl/skladki-czlonkowskie/ oraz pod numerem telefonu  77 441 51 94.
Adres email do kontaktu:  skladki@oipip.opole.pl



14 luty - marzec 2018 r.

WARTO WIEDZIEĆ

PRAWO NA CO DZIEŃ: KWALIFIKACJE PIELĘGNIARKI POZ 
ORAZ POŁOŻNEJ POZ – ZMIANY W PRZEPISACH

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej wpro-
wadza z dniem 1 grudnia 2017 roku istotne zmiany 
w wymaganiach kwalifikacyjnych dla pielęgniarki 
POZ oraz położnej POZ.

mgr piel. Jolanta Kubajka-Piotrowska - Dział mery-
toryczny w biurze NIPiP
Przemysław Ośka - Dział prawny w biurze NIPiP
 

W dniu 1 grudnia 2017 roku weszła w życie ustawa 
z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece 
zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217), które określa 
kwalifikacje pielęgniarki podstawowej opieki zdro-
wotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej.
 
Art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy wskazuje, iż pielę-
gniarka podstawowej opieki zdrowotnej to pielę-
gniarka, która:

K O M U N I K A T
dotyczący płaconych składek członkowskich za pośrednictwem pra-
codawców na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu uprzejmie prosi o aktualizację 
danych o zatrudnionych pielęgniarkach, położnych, pielęgniarzach wykonujących 
zawód w placówkach na terenie województwa opolskiego.

Comiesięczne wykazy zatrudnionych pielęgniarek i położnych oraz płacących składki 
członkowskie prosimy przesyłać na nowy adres e-mail: skladki@oipip.opole.pl

Informacje dotyczące składek są dostępne na stronie internetowej:
http://oipip.opole.pl/skladki-czlonkowskie/ oraz pod numerem telefonu 77 441 51 94.
Adres email do kontaktu:  skladki@oipip.opole.pl

Wzór wykazu w pliku excel do pobrania na stronie 
http://oipip.opole.pl/skladki-czlonkowskie/

Przykład  wykazu  poniżej:
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1)  posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa rodzinnego albo
2)  ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielę-
gniarstwa rodzinnego albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego albo
4)  odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielę-
gniarstwa rodzinnego albo
5)  posiada tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa
– z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę 
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opie-
ki zdrowotnej albo która wykonuje zawód u świad-
czeniodawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia 
zawarł umowę o udzielanie świadczeń z zakresu pod-
stawowej opieki zdrowotnej, wybrana przez świad-
czeniobiorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy.

Pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej, 
zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. ustawy, jest także pielę-
gniarka, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa: pediatrycznego, środowiskowego, środowisko-
wo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych, opieki długoterminowej, w ochronie zdrowia 
pracujących, środowiska nauczania i wychowania, 
zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji zdro-
wotnej albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pie-
lęgniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, śro-
dowiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepeł-
nosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie 
zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wycho-
wania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pie-
lęgniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
środowiska nauczania i wychowania, zachowawcze-
go, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielę-
gniarstwa: pediatrycznego, opieki długoterminowej, 
środowiska nauczania i wychowania, zachowawcze-
go, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
– udzielająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podsta-
wowej opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.
 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 powyższej ustawy położna 
podstawowej opieki zdrowotnej to położna, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa rodzinnego albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielę-
gniarstwa rodzinnego, albo
3) odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
pielęgniarstwa rodzinnego, albo
4) odbywa kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielę-
gniarstwa rodzinnego, albo

5) posiada tytuł zawodowy magistra położnictwa  
z którą Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę  
o udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej lub która wykonuje zawód u świadczenio-
dawcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł 
umowę o udzielanie świadczeń z zakresu podstawo-
wej opieki zdrowotnej, wybrana przez świadczenio-
biorcę zgodnie z art. 9 ww. ustawy.
Położną podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie 
z art. 8 ust. 2 ww. ustawy, jest także położna, która:
1) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniar-
stwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego 
oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej albo
2) ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielę-
gniarstwa: środowiskowego, środowiskowo-rodzinne-
go oraz promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, udzie-
lająca świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej przed dniem 31 grudnia 2024 r.
 
Pielęgniarka, która posiada tytuł zawodowy ma-
gistra pielęgniarstwa i analogicznie położna z ty-
tułem zawodowym magistra położnictwa nie są 
obecnie obligowane do posiadania doświadczenia 
zawodowego w podstawowej opiece zdrowotnej, 
aby być pielęgniarką POZ/położną POZ.
Ustawa wprowadza także okres przejściowy do 31 
grudnia 2024 roku dla pielęgniarek POZ i położnych 
POZ, w którym:
– pielęgniarką podstawowej opieki zdrowotnej może 
być pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty lub 
ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielę-
gniarstwa: pediatrycznego, środowiskowego, środo-
wiskowo-rodzinnego, przewlekle chorych i niepeł-
nosprawnych, opieki długoterminowej, w ochronie 
zdrowia pracujących, środowiska nauczania i wycho-
wania, zachowawczego, promocji zdrowia i edukacji 
zdrowotnej albo odbywa szkolenie specjalizacyjne 
lub kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa: 
pediatrycznego, opieki długoterminowej, środowiska 
nauczania i wychowania, zachowawczego, promo-
cji zdrowia i edukacji zdrowotnej, oraz która udziela 
świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opie-
ki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku,
– położną podstawowej opieki zdrowotnej może być 
położna, która posiada tytuł specjalisty lub ukończy-
ła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa 
środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego oraz 
promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz która 
udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawo-
wej opieki zdrowotnej przed 31 grudnia 2024 roku.
Oznacza to, iż po tej dacie (tj. 1 stycznia 2025r.) 
pielęgniarką POZ może być jedynie pielęgniarka, 
która posiada kwalifikacje określone w art. 7 ust. 
1 ustawy, a położną POZ – położna posiadająca 
kwalifikacje określone w art. 8 ust. 1 ww. ustawy.




