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Relacja z konferencji 

z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 

na temat: „Kierunki zmian w polskim pielęgniarstwie i położnictwie” 

 
W dniu 24 maja 2019 r. się odbyła Konferencja z Okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 

i Dnia Położnej na temat „Kierunki zmian w polskim pielęgniarstwie i położnictwie”, zorganizowana 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie wspólnie z Okręgowym Rzecznikiem Odpo-
wiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych oraz Okręgowym Sądem Pielęgniarek i Położnych. 

Uroczystego otwarcia Konferencji dokonała Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Chełmie - Izabella Chałaj.  

Swoją obecnością zaszczycili nas zaproszeni goście w osobach:  
Józef Zając – Senator RP, Elżbieta Prus - p.o. Kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w Chełmie, Monika Zaborek-Turewicz - Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich  
Urzędu Miasta Chełm, Joanna Walewander – Sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Elżbie-
ta Celmer vel Domańska – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej, 
Danuta Kusiak - Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Zamościu, Kamila Ćwik – 
p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, Lech 
Litwin - Z-ca dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego w Chełmie, Beata Żółkiewska - Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, Teresa Basińska - Naczelna Pielęgniarka Samodzielnego Publicz-
nego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Mariusz Żabiński - Dyrektor Miejskiego Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Bożena Głaz - p.o. Przełożona Pielęgniarek 
Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chełmie, Anetta Szepel -  
Pielęgniarka Koordynująca Stacja Ratownictwa Medycznego w Chełmie SPZOZ, Małgorzata Szyszkowska 
– Dyrektor Szkoły Policealnej Medyczne Studium Zawodowe w Chełmie, Iwona Domańska - Przewodni-
cząca Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy SPWSzS w Chełmie, Lidia Pasierbska -  
Sekretarz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP przy SPZOZ w Krasnymstawie, Bogumiła 
Gnaś - Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPiP w MSPZOZ w Chełmie, Małgorzata 
Sitarz - Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej, Anna Bernaszuk - 
Konsultant Wojewódzki województwa lubelskiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, 
Dorota Suchodół - Konsultant Wojewódzki województwa lubelskiego w dziedzinie pielęgniarstwa ro-
dzinnego, Tadeusz Wasilewski -  Konsultant Wojewódzki województwa lubelskiego w dziedzinie pielę-
gniarstwa chirurgicznego i operacyjnego, Alina Czyżyk - Kierownik Delegatury Lubelskiego Oddziału Wo-
jewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Chełmie. 

Prelegentem Konferencji była Pani dr hab. n. med. Mariola Głowacka – Wykładowca, Dziekan 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, która wygłosiła ona wykład 
na temat „Kierunki zmian w polskim pielęgniarstwie i położnictwie”. 

Wykład na temat „Odpowiedzialność cywilna pielęgniarek i położnych” wygłosił Artur Puliński 
Firma Inter Polska.  
 
Udział w konferencji wzięły pielęgniarki i położne – członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Chełmie oraz zaproszeni goście /około 180 osób/. 
Po części oficjalnej miała miejsce uroczysta kolacja. 
 
Sponsorzy Konferencji:  
Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A., ESSITY POLAND SP.Z O.O., Abena Polska Sp. z o.o., Labora-
toria Polfa Łódź Sp. z o.o., Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o., Nestle Polska S.A., POFAM-POZNAŃ 
Sp. z o.o., Diagnosis S.A., „Greenpol” Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z  o.o., Medicus Marzena 
Gołofit, ConvaTec Polska Sp. z o.o., Kwiaciarnia „KWIATY” Małgorzata Palkowska.  
Za sponsoring serdecznie dziękujemy. 
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APEL NR 1 

XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

z dnia 29 marca 2019 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w aktach prawnych  

regulujących poprawność wystawiania kart zleceń lekarskich  

gwarantujących bezpieczeństwo pacjenta oraz osoby zlecającej i przyjmującej zlecenie 

 

 

Adresat: 

- Minister Zdrowia 

- Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

- Naczelna Rada Lekarska 

 

 

 Delegaci XXXIV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie apelują o wprowadzenie 

rozwiązań prawnych obligujących lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego do prawidłowego wystawiania 

karty zleceń na świadczenia medyczne udzielane w podmiotach leczniczych i w domu pacjenta. 

 

Pielęgniarki i położne spotykają się z kartami zleceń lekarskich, które są wystawione sprzecznie  

z obowiązującym porządkiem prawnym, nieczytelnie. 

Nieprawidłowości dotyczą m.in.: 

 braku danych identyfikacyjnych pacjenta (np. sam pesel lub samo nazwisko, brak adresu chorego), 

 brak pieczątki lekarza, 

 brak pieczątki świadczeniodawcy, 

 nieprzestrzeganie odstępu czasowego między kolejnymi dawkami leku (brak godziny podania 

kolejnej dawki leku), 

 brak wskazania rozcieńczalnika w rodzaju i ilości lub podanie rozcieńczalnika niezgodnego z zale-

ceniami producenta, 

 wskazanie na zleceniu drogi podania leku niezgodnej z zaleceniami Charakterystyki Produktu 

Leczniczego, 

 brak rozpoznania lekarskiego, 

 stosowanie niezrozumiałych skrótów. 

 

 
 

Sekretarz XXXIV OZPiP w Chełmie Przewodnicząca XXXIV OZPiP w Chełmie 
Barbara Kowalik Beata Żółkiewska 
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Ministerstwo Zdrowia       Warszawa, 22 maja 2019 r. 

 

EZP.50.3.2019.EW 

 

Pani  

Izabella Chałaj  

Przewodnicząca Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych  

w Chełmie 

 

Szanowna Pani Przewodnicząca, 

 

w związku z apelem dotyczącym prawidłowości wypełniania karty zleceń lekarskich, uprzejmie proszę 

o przyjęcie poniższego. 

W opiece nad pacjentem niezwykle ważna jest dobra współpraca wszystkich osób ją sprawujących. 

Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 

576, z późn. zm.) pielęgniarka i położna wykonują zlecenia lekarskie zapisane w dokumentacji medycz-

nej (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Zatem właściwe wypełnianie zleceń przez lekarza pozwala na ich 

prawidłowe wykonanie przez pielęgniarkę i położną. Ponadto, zgodnie z art. 13 ustawy pielęgniarka 

i  położna mają prawo wglądu do dokumentacji medycznej pacjenta oraz do uzyskania od lekarza peł-

nej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych metodach diagnostycznych, 

leczniczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych i dających się przewidzieć następstwach podejmowa-

nych działań, w zakresie niezbędnym do udzielanych przez siebie świadczeń zdrowotnych. 

W kontekście przedstawionych zagadnień wydaje się, że wątpliwości wynikają z praktycznych aspek-

tów wypełniania zleceń, a nie z niewystarczających przepisów prawnych. Apel został skierowany  

również do Naczelnej Rady Lekarskiej, która sprawuje pieczę nad wykonywaniem zawodu lekarza,  

co pozwoli na zwrócenie uwagi środowiska lekarzy na przedstawione problemy. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, że rozpoczęte zostały w Ministerstwie Zdrowia prace legislacyjne 

dotyczące przygotowania projektu ustawy regulującej w sposób kompleksowy tematykę dokumenta-

cji medycznej, w tym zawierającej rozwiązania ułatwiające i racjonalizujące proces informatyzacji  

dokumentacji medycznej. Wykorzystanie narzędzi informatycznych pozwala zmniejszać liczbę błędów 

w dokumentacji medycznej czy niepełnej dokumentacji medycznej (np. system „nie pozwala” przejść 

dalej bez wypełnienia określonych pól, system automatycznie wstawia powtarzane dane np. identyfi-

kujące pacjenta). Propozycje zmian będą podlegały szerokim konsultacjom, w tym ze środowiskiem 

profesjonalistów medycznych oraz organizacjami pacjenckimi. Na podstawie wyników tych konsultacji 

zostanie podjęta decyzja o ostatecznym kształcie przepisów. 

 

Z poważaniem 

z upoważnienia Ministra Zdrowia 

Janusz Cieszyński  

Podsekretarz Stanu 

/dokument podpisany elektronicznie/ 
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Stanowisko nr 26 

Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 6 czerwca 2019 r. 

 

 

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego 

 

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wyraża zdecydowany sprzeciw odnośnie zaproponowanych 

kwalifikacji na stanowisku pielęgniarki oddziałowej w szpitalnym oddziale ratunkowym poprzez doda-

nie osoby wykonującej zawód ratownika medycznego. 

 

Dotychczasowe brzmienie § 12 pkt 1 ppkt 2: pielęgniarka oddziałowa, będąca pielęgniarką systemu; 

Proponowana zmiana w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału 

ratunkowego w § 12 pkt 1 ppkt 2 wprowadza nowe brzmienie dotychczasowego zapisu: pielęgniarka 

oddziałowa, będąca pielęgniarką systemu albo ratownik medyczny lub pielęgniarka systemu, posiada-

jący co najmniej 5-letni staż pracy w oddziale, którzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu ochrony 

zdrowia łub posiadają tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, koordy-

nujący pracę osób, o których mowa w pkt 5 i 6.  

Powyższy przepis w takim brzmieniu oznacza, iż ratownik medyczny będzie pełnił funkcję pielęgniarki 

oddziałowej. 

Natomiast, należy podkreślić, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym pielęgniarka oddziałowa 

będąca pielęgniarką systemu (PRM) posiada kwalifikacje w trzech zakresach: 

1. Kwalifikacje pielęgniarki w zakresie świadczeń zdrowotnych zapobiegawczych, diagnostycznych, 

leczniczych, rehabilitacyjnych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, edukacji i promocji zdrowia i inne; 

2. Kwalifikacje pielęgniarki oddziałowej w zakresie planowania, organizowania, nadzorowania i kontro-

lowania funkcjonowania oddziału, zarówno w zakresie organizacji pracy podległego personelu, jak 

i w prawidłowości infrastruktury, zabezpieczeniu prawidłowych, bezpiecznych i ergonomicznych 

warunków pracy;  

3. Kwalifikacje pielęgniarki systemu w zakresie obszaru ratownictwa medycznego są tożsame jak  

kwalifikacje ratownika medycznego.  

Kluczową i rozstrzygającą kwestią jest system kształcenia przed i podyplomowego ratowników medycz-

nych i pielęgniarek systemu. Z uwagi na przyjęty w Polsce system kształcenia tych dwóch zawodów  

medycznych, kwalifikacje i umiejętności pielęgniarek systemu są zdecydowanie szersze, niż ratowników 

medycznych, ponieważ nie ograniczają się do podejmowania medycznych czynności ratunkowych. 

W szpitalnych oddziałach ratunkowych podejmuje się procedury diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyj-

ne, przy wykonywaniu których ratownik medyczny bardzo często nie może uczestniczyć z powodu bra-

ku odpowiednich kwalifikacji i umiejętności. Należy także podkreślić, iż w kształceniu zawodowym  

ratownika medycznego nie znajdują się treści i umiejętności dotyczące organizacji i zarządzenia w pla-

cówkach ochrony zdrowia. Zatrudnienie osób do wykonywania czynności medycznych, którzy nie po-
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siadają wymaganego kształcenia - jest niezgodne z prawem i stanowi przesłankę odpowiedzialności 

cywilnej podmiotów leczniczych. 

Ponadto, przyjęta w 2006 roku ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym określiła rolę i zada-

nia ratowników medycznych oraz w rozporządzeniu - wymieniła katalog czynności, które mogą wyko-

nywać ratownicy medyczni, odpowiadający uzyskanym kwalifikacjom oraz potrzebom systemu ratow-

nictwa medycznego. Od tego czasu system kształcenia i uzyskiwane przez ratowników medycznych 

kwalifikacje nie zmieniły się, stąd też rozszerzanie kompetencji o pełnienie funkcji pielęgniarki oddzia-

łowej jest nieuzasadnione i stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa. 

Wprowadzenie powyższego zapisu jest zdaniem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych niezgodne 

z  obowiązującym stanem prawnym, tj. ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi: rozporządzeniem Ministra Zdrowia 

z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierowni-

cze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2018, poz. 393) oraz rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na  

poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami 

(Dz. U. z 2011 r., Nr 151 poz. 896). Ponadto, projektowane rozporządzenie stoi w sprzeczności z zasa-

dami udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z kwalifikacjami zawodowymi i aktualną wiedzą me-

dyczną (art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta - Dz. U. 

z 2017 r.,poz. 1318), a także podziałem kompetencji pomiędzy pielęgniarką systemu a ratownikiem 

medycznym w szpitalnym oddziale ratunkowym (art. 4 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. 

o zawodach pielęgniarki i położnej - Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.) oraz art. 1, art. 3 pkt 6 i 9 i art. 11 

ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r., poz. 993). 

Zgodnie z przywołanymi powyżej przepisami oraz ustaloną linią orzeczniczą sądów administracyjnych 

w podmiocie leczniczym nie będącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko: 1) kie-

rownika, 2) zastępcy kierownika, w przypadku gdy kierownik nie jest lekarzem, 3) ordynatora, 4) na-

czelnej pielęgniarki lub przełożonej pielęgniarek, 5) pielęgniarki oddziałowej (art. 49 ust. 1 ustawy 

o działalności leczniczej). Ustawodawca tym samym nie przewiduje, aby stanowiska ww. mogły być 

obsadzane przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego. Podnosimy, iż szpitalny oddział 

ratunkowy jest zdefiniowany jako oddział szpitalny i podlega powyższym regulacjom m.in. w zakresie 

obsadzania stanowisk kierowniczych przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje oraz zgodnie 

z ustalonymi zasadami konkursu na te stanowiska. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Krakowie z dnia 14 listopada 2013 r. sygn. akt III SA/Kr 844/13 wskazano, iż: „(...) Niedopuszczalne 

jest (...) wprowadzanie mocą aktów rangi podstawowej takich regulacji, które doprowadziłyby do obej-

ścia przytoczonych powyżej regulacji ustawowych. (...) Doszłoby bowiem do obejścia prawa zarówno 

w zakresie wymaganych kwalifikacji zawodowych i stażu, jak też powoływania w drodze konkursu. (...) 

wprowadzenie zamiast stanowisk „pielęgniarki naczelnej” i „pielęgniarki oddziałowej” innych stano-

wisk o tych samych funkcjach, stanowi obejście prawa. (...) Wszystkie te stanowiska powinny być obsa-

dzane w drodze konkursu. Natomiast przyjęte w zaskarżonej uchwale zmiany doprowadziły w praktyce 

do usunięcia ze struktury organizacyjnej (...) stanowisk pielęgniarek konkursowych, co stanowi naru-

szenie powoływanych powyżej przepisów.” Podobnie: Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego 

z dnia 16 czerwca 2010 r. wydane w sprawie o sygn. akt II OSK 119/10, zgodnie z którym statutowa 

zmiana stanowisk i wprowadzenie w miejsce stanowisk wymienionych zarówno w ustawie o zakładach 
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opieki zdrowotnej (obecnie odpowiednio ustawie o działalności leczniczej) (...) nowych stanowisk, 

w ustawach nie wymienionych może być uznane za obejście prawa prowadzące do naruszenia usta-

wowych uprawnień samorządu pielęgniarek.” 

Argumentacja przytoczona w uzasadnieniu o braku wykwalifikowanych pielęgniarek jest oczywistą nie-

prawdą. Z danych statystycznych wynika, iż obecnie w systemie ratownictwa medycznego jest 13 038 

pielęgniarek systemu, w tym 2 705 pielęgniarek z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa  

ratunkowego. Natomiast, pielęgniarek posiadających kwalifikacje pielęgniarki systemu jest obecnie 64 

347, w tym 24 098 to pielęgniarki z tytułem specjalisty. Ratownik medyczny bez względu na uzyskane 

dodatkowe kwalifikacje nie ma możliwości uzyskania kwalifikacji porównywalnych z kwalifikacjami pie-

lęgniarki, w tym pielęgniarki oddziałowej. 

W związku w powyższym wyrażamy sprzeciw wobec wprowadzenia aktem wykonawczym rozwiązań 

prawnych - polegających na możliwości obsadzania stanowiska pielęgniarki oddziałowej szpitalnego 

oddziału ratunkowego - przez osoby wykonujące zawód ratownika medycznego oraz zmiany nazwy sta-

nowiska na koordynującego pracę innych osób, dającą możliwość pełnienia tej funkcji przez ratownika 

medycznego. 

 

Sekretarz NRPiP      Prezes NRPiP 

          Joanna Walewander        Zofia Małas 

 

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

 

 

Stanowisko 

Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  

Pielęgniarek i Położnych  

wobec 

Rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny  

oraz niektórych innych ustaw. (Druk sejmowy nr 3451) 

 

 

Projekt nowelizacji Kodeksu karnego zawarty w Rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3451) zakłada wprowadzenie istotnych 

zmian w zakresie polityki karania poprzez zaostrzenie jej represyjności. Dotychczas obowiązujące grani-

ce ustawowego zagrożenia przewidzianego dla czynów zabronionych uległy modyfikacji. 

W projekcie proponuje się przyjęcie nowych ujednoliconych zagrożeń karą pozbawienia wolności od 2 

do 15 lat pozbawienia wolności, od 3 do 20 lat pozbawienia wolności, od 5 do 25 lat pozbawienia wol-

ności, od 8 do 30 lat pozbawienia wolności, od 10 do 30 i od 12 do 30, przy czym te trzy ostatnie -tak 

jak to było do tej pory - wraz z możliwością orzeczenia dożywotniego pozbawienia wolności. Omawiane 

zmiany zagrożeń karnych dotyczą m.in. czynów zabronionych, określonych w art. 155 § 2. 
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Dotychczas obowiązujący przepis art. 155 kodeksu karnego przewidywał odpowiedzialność sprawcy 

nieumyślnego spowodowania śmierci w granicach od 3 miesięcy do lat 5. Projekt zmienia granice odpo-

wiedzialności karnej sprawcy takiego czynu podwyższając dolną granicę do 1 roku zaś górną do lat 10. 

Niezależnie od tego projektodawcy wprowadzają do art. 155 kolejną jednostkę redakcyjną tj. § 2 

w brzmieniu: „Jeżeli sprawca powoduje śmierć więcej niż jednej osoby podlega karze pozbawienia wol-

ności od lat 2 do 15". 

W tym miejscu wyraźnego podkreślenia wymaga to, iż po myśli art. 69 § 1 kodeksu karnego sąd 

może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekra-

czającym roku. A zatem, każda kara pozbawienia wolności wymierzona przez sąd w wymiarze przekra-

czającym 1 rok będzie powodowała pozbawienie wolności osoby ukaranej. 

Uzasadniając powyższe zmiany projektodawca m.in. stwierdził, iż „(.) w ocenie projektodawcy 

przy ocenie stopnia szkodliwości społecznej przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci czło-

wieka nie można przejść do porządku nad znaczną różnicą w zakresie stopnia społecznej szkodliwości 

czynu tego przestępstwa w wypadku, gdy jego skutkiem jest śmierć jednej lub większej liczby osób.  

Te różnice powinny manifestować się również przyjęciem w tym drugim wypadku surowszych granic 

odpowiedzialności karnej sprawcy. W świadomości społecznej powinno istnieć ugruntowane przekona-

nie, które należy wyrabiać także odpowiednim ukształtowaniem sankcji grożących za naruszenie kon-

kretnych zakazów karnych, że niezachowanie przez człowieka przeciętnego obowiązku ostrożności 

w sytuacji, w której na podstawie normalnej zdolności przewidywania i obowiązku dbałości o życie 

ludzkie można wymagać od niego, aby nie dopuścił do wystąpienia skutku w postaci śmierci człowieka, 

powinno i będzie skutkować wobec niego sankcją karną tym surowszą, im rozleglejszy charakter będą 

miały te skutki. Tego ogólnoprewencyjnego efektu nie można w sposób pożądany osiągnąć jedynie 

w ramach podstawowego typu czynu, przewidującego zagrożenie karne nieprzekraczające 5 lat pozba-

wienia wolności. Tak ukształtowana przez ustawodawcę sankcja, nawet przy uwzględnieniu, że chodzi 

o przestępstwo nieumyślne, nie przystaje do abstrakcyjnego stopnia społecznej szkodliwości tego typu 

czynu i nie spełnia należycie swych funkcji prewencyjnych. 

Życie ludzkie zalicza się do najcenniejszych dóbr chronionych prawem karnym i nawet nieu-

myślne zaatakowanie tego dobra musi spotykać się z odpowiednio surową sankcją, za którą nie można 

uznać kary do 5 lat pozbawienia wolności, grożącej np. za zwykłą kradzież czy fałsz dokumentu. Z tego 

względu sankcja ta powinna być ukształtowana w wyższych granicach, choć nie takich, które można by 

było uznać za nadmiernie surowe. Przewidziana w projekcie za czyn w typie podstawowym kara od 

1 roku do 10 lat pozbawienia wolności grozi bowiem za popełnienie takich przestępstw jak kradzież 

z włamaniem, która, choć jest przestępstwem umyślnym, to godzi jednak w dobro prawne znajdujące 

się niżej w hierarchii wartości. 

 Powyższe względy zdeterminowały zatem propozycję zaostrzenia ustawowego zagrożenia odpo-

wiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci w typie podstawowym i wprowadzenia 

sankcji od roku do 10 lat pozbawienia wolności oraz wprowadzenia typu kwalifikowanego ze względu 

na rozległość przestępnego skutku z zagrożeniem karnym od 2 lat do 15 lat pozbawienia wolności." 

 

 Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych wobec zaprezentowa-

nych wyżej zmian wyraża zdecydowanie negatywne stanowisko. Zaostrzenie prawa, które jak to dekla-

rują projektodawcy ma służyć min. ochronie najistotniejszych dóbr jakimi są zdrowie i życie człowieka, 
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w sposób paradoksalny w swoich skutkach w przypadku pacjentów przyniesie najprawdopodobniej 

zgoła odwrotny efekt. Radykalny wzrost proponowanej represji karnej - mający w założeniu powodo-

wać zwiększenie stopnia staranności podejmowanych działań zawodowych przez m.in. pielęgniarki 

i położne, a tym samym prowadzić do minimalizacji ilości popełnianych błędów i występowania tzw. 

zdarzeń niepożądanych zamierzonego skutku nie wywoła, natomiast najprawdopodobniej spowodowu-

je dalsze zmniejszenie ilości osób zdecydowanych na wykonywanie zawodu pielęgniarki albo położnej 

poprzez odejście od zawodu. Wskazana wyżej zmiana art. 155 k.k. polegająca na wprowadzeniu odpo-

wiedzialności karnej za nieumyślne spowodowanie śmierci dwóch osób i zagrożenie z tego tytułu karą 

w wymiarze od 2 do 15 łat niesie szczególne ryzyko związane z wykonywanym zawodem dla położnych 

sprawujących opiekę nad ciężarna kobietą i jej dzieckiem. 

 Zorientowanie członków personelu medycznego (pielęgniarek i położnych) na przestrzeganie 

przepisów dotyczących wykonywania zawodu, a tym samym minimalizacji popełnianych błędów przy 

udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie zostanie osiągnięte poprzez zwiększenie represji karnej - czyli 

inaczej mówiąc - zwiększenia obawy przed utratą wolności osobistej. Występowanie błędów popełnia-

nych wobec pacjenta w trakcie realizacji świadczeń zdrowotnych jest wynikiem nie tylko braku zacho-

wania reguł ostrożności wymaganych w danych okolicznościach przez pielęgniarkę lub położną, ale tak-

że efektem niewłaściwej organizacji pracy, niedoboru personelu pomocniczego i niedostatecznej obsa-

dy stanowisk pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych. Niedobór ten będzie się pogłębiał, 

gdy za kilka łat uprawnienia emerytalne będą nabywać pielęgniarki, położne z najliczniejszego obecnie 

przedziału wiekowego 51-60 lat , które stanowią 32% wszystkich zarejestrowanych pielęgniarek i położ-

nych. Oznacza to, że rocznie ok 10,5 tys. pielęgniarek i położnych nabędzie uprawniania emerytalne. 

Należy dodać że aktualnie tylko około 5,5 tys. pielęgniarek i położnych stwierdza prawo wykonywania 

zawodu, co nie oznacza że osoby te podejmą pracę w podmiotach leczniczych. W każdym kolejnym  

roku rośnie więc luka pokoleniowa. 

 Liczba pielęgniarek i położnych czynnych zawodowo, realizujących świadczenia zdrowotne w sys-

temie ochrony zdrowia, podobnie jak lekarzy jest zbyt mała. Wykonywanie zawodu równolegle w kilku 

podmiotach leczniczych, w ramach kolejnych dyżurów (ze względu na wspomniane niedostatki kadr 

pielęgniarskich i położniczych), a tym samym obciążenie nadmierną pracą to kolejna przyczyna wystę-

powania zdarzeń niepożądanych. W tym miejscu wskazać również należy na ciągły proces zwiększania 

zakresu obowiązków nakładanych na pielęgniarki i położne w ramach wykonywanego przez nie zawo-

du, jako refleksowy skutek braku personelu medycznego oraz personelu pomocniczego. Dobitnym 

przykładem tego zjawiska może być rozszerzenie kompetencji pielęgniarek i położnych (zmiana ustawy 

z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej) w zakresie samodzielnego ordynowania  

leków oraz wystawiania recept i kierowania na badania diagnostyczne, bez przekazania innych prostych 

czynności personelowi pomocniczemu. W efekcie rozszerzono zakres zadań i odpowiedzialności pielę-

gniarek i położnych dodając obowiązków, a nie wprowadzając zmian w organizacji pracy, pozwalającej 

na właściwą realizację zadań. Należy również wspomnieć tutaj że obowiązek prowadzenia dokumenta-

cji elektronicznej przez pielęgniarki i położne wobec niedostatków organizacyjnych w podmiotach lecz-

niczych spowodował sytuacje, w której dokumentacja ta, prowadzona jest zarówno w wersji elektro-

nicznej jak i papierowej. Sytuacja taka zwiększa obciążenie pracą pielęgniarek i położnych znacznie 

ograniczając czas jaki mogą poświęcić na realizację świadczeń zdrowotnych u pacjenta. 

 Błędy wobec pacjenta to skutek również ciągle występującego niedoinwestowania służby zdro-

wia oraz występowania tzw. błędów organizacyjnych. 
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Zmiany w zasadach odpowiedzialności karnej, w tym wzrost represyjności z tytułu popełnienia określo-

nych przestępstw zazwyczaj dokonywane są wówczas gdy ilość danych czynów na przestrzeni określo-

nego czasu w istotny sposób rośnie. Wówczas reakcją ustawodawcy na takie zjawisko jest m.in. zwięk-

szenie odpowiedzialności karnej. Wskazując na powyższe należy podkreślić iż Naczelny Rzecznik nie 

dysponuje informacjami świadczącymi o gwałtownym wzroście ilości spraw przeciwko pielęgniarkom 

i  położnym wobec, których byłyby wydawane wyroki skazujące oraz wymierzane kary z tytułu popeł-

nienia przestępstw kwalifikowanych z art. 155k.k.  

Tym samym zmiany prawa karnego, których kierunek w negatywny sposób dotknie przedstawicieli tej 

grupy zawodowej należy ocenić negatywnie. 

Naczelny Rzecznik 
Odpowiedzialności Zawodowej 

Pielęgniarek i Położnych 
/-/ 

Grażyna Rogala-Pawelczyk 

Komunikat 

Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 

dotyczący Egzaminów Specjalizacyjnych dla tych, którzy rozpoczęli  

szkolenia specjalizacyjne począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. 

 

 

Pielęgniarka, położna, która rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne, począwszy od dnia 1 lipca 2017 r., 

składa wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu za pomocą SMK. 

 

W celu uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie 

w ochronie zdrowia należy po odbyciu specjalizacji zdać egzamin państwowy. Zgodnie z § 10. Rozporzą-

dzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 

30 września 2016 r.: 

 

1. Do egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy, mogą przystąpić pielęgniarka 

lub położna, które: 

1) ukończyły specjalizację albo zostały zwolnione z obowiązku jej odbywania w całości na podstawie 

art. 67 ust. 3 ustawy; 

2) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora Centrum, wniosek 

o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego, którego wzór jest określony w załączniku nr 4 do 

rozporządzenia, wraz z kartą specjalizacji lub dokumentem potwierdzającym zwolnienie z  obo-

wiązku odbywania specjalizacji w części lub całości; 

3) złożyły do państwowej komisji egzaminacyjnej dokument potwierdzający wniesienie opłaty za 

egzamin państwowy na rachunek bankowy wskazany przez Centrum. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, składa się do Centrum do dnia 31 maja albo do dnia 

31 października. 
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Egzamin państwowy jest przeprowadzany w sesji wiosennej w terminie od dnia 1 marca do dnia 

31 maja oraz w sesji jesiennej w terminie od dnia 1 września do dnia 30 listopada. 

 

Wniosek o zakwalifikowanie składany przez SMK musi zawierać: 

 EKK – Elektroniczną Kartę Kształcenia lub dokument potwierdzający zwolnienie z obowiązku  

odbywania specjalizacji w części lub całości 

 potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin (UWAGA! SMK pozwala na złożenie wniosku bez 

załączonego potwierdzenia, ale będzie to skutkowało skierowaniem wniosku do uzupełnienie 

w ciągu 7 dni. Wysokość opłaty ze egzamin wynosi 170 zł). 

 

Wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu wraz z wymaganymi załącznikami złożony za pomocą SMK 

uzyskuje status „złożony”. Wniosek spełniający wymogi formalne oraz sprawdzony przez Centrum 

otrzymuje status „zweryfikowany”. 

 

Wniosek posiadający w SMK status „zweryfikowany” decyzją komisji otrzymuje status 

„zakwalifikowany” lub „niezakwalifikowany”, nie później niż na 30 dni przed datą egzaminu. 

 

W przypadku, gdy wniosek o zakwalifikowanie do egzaminu zawiera braki formalne, Dyrektor Centrum 

wzywa Wnioskodawcę do uzupełnienie tych braków, za pomocą SMK. 

 

Wnioskodawca w terminie 7 dni od dnia skierowania wniosku do uzupełnienia musi uzupełnić wniosek, 

jeżeli tego nie zrobi wniosek traktuje się, jako niezłożony, a w SMK wniosek ten otrzymuje status „bez 

rozpoznania”. 

 

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych nie później niż 30 dni przed datą egza-

minu na stronie internetowej zamieszcza informację o dacie i miejscu egzaminu. 

 

Komunikat sporządzono na podstawie: 

- Regulaminu Egzaminu Państwowego opracowanego przez Dyrektora Centrum Kształcenia Podyplo-

mowego Pielęgniarek i Położnych 

- Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

z dnia 30 września 2016 r. 

- Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. 

 

Informacja  

w sprawie ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece nad uczniami 

 

27 maja 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 

zdrowotnej nad uczniami. Ustawa ma na celu zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej 

w szkole, bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły, oraz zwiększenie efektywności 

świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, udzielanych w ramach tej opieki. 
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Ustawa zmierza do zintegrowania działań osób sprawujących opiekę zdrowotną nad uczniami oraz 

umożliwienia podjęcia rzeczywistej współpracy z rodzicami i pełnoletnimi uczniami. Opieka zdrowotna 

nad uczniami realizowana w szkole obejmie profilaktyczną opiekę zdrowotną oraz opiekę stomatologicz-

ną w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych oraz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych. 

 

Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawować będzie pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania 

albo higienistka szkolna, a opiekę stomatologiczną nad uczniami – lekarz dentysta. W zakresie eduka-

cji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami będzie mogła 

uczestniczyć również higienistka stomatologiczna. 

 

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna będą sprawować profilak-

tyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, 

a w przypadku braku takiego gabinetu w szkole – w miejscu określonym w umowie o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Lekarz dentysta będzie mógł sprawować opiekę stomatologiczną nad uczniami w gabinecie denty-

stycznym zlokalizowanym w szkole, gabinecie dentystycznym zlokalizowanym poza szkołą albo dento-

busie. 

 

Podmiotami monitorującymi opiekę zdrowotną nad uczniami będą wojewoda oraz Instytut Matki 

i Dziecka w Warszawie. 

 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem zmian wprowadza-

nych w ustawie – Prawo oświatowe dotyczących orzeczenia lekarskiego dla uczniów klas sportowych, 

które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. 

Komunikat z dnia 28 stycznia 2019 r. 
w sprawie prowadzenia kształcenia podyplomowego  

pielęgniarek i położnych metodą e-learningu 
 

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącym realizacji kształcenia podyplomowego pielęgnia-

rek i położnych metodą e-learningu, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

informuje, że  kształcenie podyplomowe w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych 

i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez 

Ministra Zdrowia. Zapisy odnoszące się do stosowanych metod i środków dydaktycznych, metod spraw-

dzania efektów kształcenia, warunków zaliczenia, jak również rodzaju i liczby godzin dydaktycznych  

wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego zajęcia nie przewidują metody e-learningu.     

  

Beata Guzak 
Dyrektor 
Centrum Kształcenia Podyplomowego 
Pielęgniarek i Położnych 

Jacek Chojnacki 

Radca Prawny 
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Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego  
dla województwa lubelskiego  

mgr Dorota Suchodół 
20-090 Lublin ul. Jaczewskiego 2 tel. 81 718 44 10 suchodol.dorota@imw.lublin.pl 

 

Lublin, 2019.04.08 

 

Opinia 
w sprawie podawania przez pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej  

produktów leczniczych o nazwach  
Olfen 75 - roztwór do wstrzykiwań oraz Dicloratio 75 - roztwór do wstrzykiwań. 

 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowa-

nych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2016 poz. 86) określa wykaz oraz warunki reali-

zacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej 

opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2016 poz. 1567, załącznik nr 2 do rozporządzenia) określa zakres zadań pie-

lęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i ustala, iż pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej 

współpracuje z lekarzem POZ, planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad świadczenio-

biorcą w miejscu zamieszkania i nauki, z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia, w zakre-

sie: promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, 

świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych. Świadczenia lecznicze obejmują podawanie leków 

różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza, w tym wykonywanie iniekcji domięśniowych. 

Wobec powyższego pielęgniarka POZ jest zobowiązana do podawania preparatów leczniczych w iniek-

cjach domięśniowych przeznaczonych do lecznictwa ambulatoryjnego w gabinecie pielęgniarki POZ 

oraz w warunkach domowych pacjenta na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pielęgniarka 

realizuje świadczenie zdrowotne zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. 

Realizując zlecenie lekarskie w zakresie podawania leków pielęgniarka ma obowiązek zapoznać 

się z informacjami producenta leku, zamieszczonymi w ulotce jak również w charakterystyce produktu 

leczniczego i bezwzględnie stosować zalecenia producenta. 

Charakterystyka produktu leczniczego Olfen 75 zawiera zapis: „...Ze względu na możliwość 

wystąpienia reakcji anafilaktycznych, również wstrząsu, pacjenci muszą być pod obserwacją przez co 

najmniej godzinę po wstrzyknięciu domięśniowym produktu Olfen 75, w pobliżu działającej aparatury 

ratowniczej. Powyższe postępowanie należy wyjaśnić pacjentowi...”. 

Charakterystyka produktu leczniczego Dicloratio 75 podaje: „...W związku z możliwością wy-

stąpienia reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego, musi być dostępny prawidłowo 

funkcjonujący sprzęt, niezbędny w nagłych przypadkach. Pacjenta należy obserwować, co najmniej 

przez 1 godzinę, po wstrzyknięciu produktu leczniczego...”.  

W związku z powyższym informacje zawarte w treści przytoczonych charakterystyk produktu lecznicze-

go w/w leków bezwzględnie wykluczają możliwość podania ich przez pielęgniarkę w domu pacjenta 

oraz w gabinecie pielęgniarki POZ. Wyposażenie gabinetu pielęgniarki POZ określone w Rozporządze-

niu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu  
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podstawowej opieki zdrowotnej ( Dz. U. 2016 poz. 86) nie zawiera sprzętu i aparatury ratowniczej. 

Według zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej i określonych 

w treści warunków realizacji świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

sprzęt i aparatura niezbędne do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej w sytuacji zagrożenia  

życia stanowią część wyposażenia gabinetu zabiegowego. 

A zatem w przypadku gabinetu pielęgniarki POZ funkcjonującego jednocześnie jako gabinet zabiego-

wy pielęgniarka nie ma podstaw do odmowy wykonania prawidłowo wystawionego zlecenia lekar-

skiego w zakresie podania leków Olfen 75 i Dicloratio 75. 

Jednocześnie Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2014 

poz. 1435) określa również zasady i prawo do odmowy wykonania zlecenia czy realizacji świadczenia 

(Art. 12). 

Konsultant Wojewódzki 
w dziedzinie  

Pielęgniarstwa Rodzinnego  
Dorota Suchodół 

REALIA PRACY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ  
W KONTEKŚCIE PRZESTRZEGANIA  

ZASAD KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ  
ORAZ KARTY PRAW PACJENTA 

 
Zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem regulowanym przepisami prawa ogólnego, prawa 

samorządowego i etyką zawodową. 
Podstawy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej określa art. 11 ust. 1 ustawy o zawodach, 

zgodnie z którym pielęgniarka i położna wykonują zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując 
wskazania aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów teleinformatycznych lub syste-
mów łączności. Pomimo faktu, iż Kodeks nie stanowi aktu prawnego, a jest jedynie realizacją zadania 
powierzonego samorządowi przez ustawodawcę ustalone w nim zasady powinny być przestrzegane 
przez pielęgniarkę i położną. 

Zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem samodzielnym. Ustawodawca stawia wyraźny akcent 
na samodzielność wykonywania zawodu, niezależnie od jego formy wykonywania, czyli w warunkach 
pełnej samodzielności, jak również w ramach stosunku pracy. 

Z tytułu wykonywania czynności zawodowych pielęgniarki i położne podlegają wyłącznie kontroli 
i nadzorowi samorządu zawodowego. 

Zakres aktualnej samodzielności w naszym zawodzie przedstawia się następująco: pielęgniarka/
położna jest samodzielna w kontekście niezależna od innych profesjonalistów - w pielęgnowaniu, 
współzależna -w promocji zdrowia, profilaktyce i rehabilitacji, zależna od lekarza -w zakresie leczenia. 
Samodzielność przejawia się w gotowości do działania w każdej zaistniałej sytuacji chorego, w wyborze 
drogi postępowania i podejmowaniu decyzji, ponosząc pełną odpowiedzialność za swoje działania oraz 
jakość pracy. 
Wyrazem samodzielności zawodowej pielęgniarek jest merytoryczne wsparcie we własnym środowisku 
zawodowym poprzez możliwość zasięgania opinii u innej pielęgniarki. Są dwie możliwości - albo potrze-
bujemy wsparcia, albo pacjent może mieć potrzebę skonsultowania i potwierdzenia zaproponowane-
go postępowania pielęgniarskiego. Opinia pielęgniarki konsultującej ma charakter doradczy, a za wyko-
nanie danej czynności odpowiada pielęgniarka ją wykonująca. 
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Zasięgnięcie takiej opinii jest niewątpliwie wyrazem dołożenia należytej staranności w procesie udziela-
nia pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych. 

Wartością nadrzędną jest wysoki stopień profesjonalizmu zawodowego i aktywne współdziałanie 
w ramach zespołu terapeutycznego. Atmosfera współpracy w zespole świadczy o wysokim poziomie 
profesjonalizmu każdej ze stron. 

W brytyjskiej opiece zdrowotnej pozycja pielęgniarki w zespole terapeutycznym jest znacząca, 
ponieważ obserwacje i działania pielęgniarskie stają się podstawą decyzji terapeutycznych i diagnostycznych. 

Opierając się na doświadczeniach norweskich pielęgniarek sprawą kluczową w pozyskiwaniu  
samodzielności zawodowej jest posiadanie holistycznego obrazu sytuacji, wiedza na temat pacjenta, 
świadomość posiadania własnej wiedzy, gotowość do podejmowania uzasadnionego ryzyka i umiejęt-
ność występowania w obronie własnych racji. Generalnie, bycie wykształconą i pewną siebie to podsta-
wowe atuty, będące kluczem do otworzenia bram rzeczywistej autonomii naszego zawodu.   

Odpowiedzialność jest pierwszą konsekwencją profesjonalnej niezależności pielęgniarek. 
Współcześnie w krajach Europy zachodniej obserwowany jest kierunek ewoluujący w stronę two-

rzenia faktycznych zespołów terapeutycznych, w skład, których wchodzą lekarze, jak też i inni profesjo-
naliści medyczni, będący partnerami, upoważnionymi do wypowiadania opinii i zgłaszania propozycji 
postępowania z pacjentem. Lekarz natomiast jest koordynatorem działań całego zespołu. W ten sposób 
do procesu świadczenia zdrowotnego wnosi swój wkład intelektualny więcej osób zaangażowanych 
i kompetentnych, co wyraźnie wpływa na poprawę, jakości świadczeń zdrowotnych, satysfakcję pacjen-
ta i gro pozytywnych konsekwencji. 

Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej określają przepisy regulujące wykonywanie zawodu, 
kodeks pracy, kodeks karny, kodeks cywilny, regulaminy zakładowe, zakresy obowiązków, uprawnień 
i  dpowiedzialności na stanowisku pracy oraz Kodeks Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej RP. 

Prawo chroni pielęgniarki /położne przed odpowiedzialnością, jeśli wykonując czynności zawodo-
we, rzeczywiście potrzebne pacjentowi, wykorzystywały aktualną wiedzę medyczną i uzyskały świado-
mą zgodę pacjenta z poszanowaniem jego praw . 

Zgodność z aktualnym stanem wiedzy w zakresie pielęgnowania jest orzekana i nadzorowana 
przez konsultantów wojewódzkich i krajowych. 

Postępowanie zgodne z aktualną wiedzą medyczną i zgodne z posiadanymi kwalifikacjami nie wy-
klucza postępowania niedbałego, czy nieostrożnego. Od pielęgniarki/położnej wymaga się postępowa-
nia z należytą starannością(art.11 ust.1 u.z.p.p.) .Odzwierciedlenie tego wymogu znaleźć można również 
w Kodeksie Etyki Pielęgniarskiej(KEP). 
 

Kodeks etyki zawodowej  
pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej 

 
PRZYRZECZENIE 

„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej i uroczyście przyrze-
kam: 
1. Sprawować profesjonalną opiekę nad życiem i zdrowiem ludzkim. 
2. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu, zapobiegać chorobom, współuczestniczyć 
w procesie terapeutycznym. 
3. Nieść pomoc każdemu człowiekowi bez względu na rasę, wyznanie religijne, narodowość, poglądy 
polityczne, stan majątkowy i inne różnice. 
4. Okazywać pacjentom należny szacunek, nie nadużywać ich zaufania  oraz przestrzegać tajemnicy za-
wodowej. 
5. Strzec godności zawodu pielęgniarki/położnej, a do współpracowników odnosić się z szacunkiem 
i  życzliwością, nie podważać ich zaufania, postępować bezstronnie mając na względzie przede wszyst-
kim dobro pacjenta. 
6. Wdrażać do praktyki nowe zdobycze nauk medycznych, społecznych  i humanistycznych oraz syste-
matycznie doskonalić swoje umiejętności i wiedzę dla dobra zawodu. 
7. Rzetelnie wypełniać obowiązki wynikające z pracy w tym zawodzie. 
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CZĘŚĆ OGÓLNA 
1. Zasady etyki zawodowej wynikają z uniwersalnych zasad etycznych  i zobowiązują pielęgniarki i po-
łożne do przestrzegania praw pacjenta i dbania o godność zawodu. 
2. Działalność zawodowa pielęgniarki i położnej to świadome i dobrowolne podejmowanie profesjonal-
nych działań na rzecz pacjentów niezależnie od ich sytuacji zdrowotnej i społecznej.   
3. Pielęgniarka/położna swoją postawą osobistą, zawodową i społeczną powinna dbać o prestiż zawo-
du i podnosić jego znaczenie  w społeczeństwie. 
4. Czynności zawodowe pielęgniarki/położnej nie mogą służyć aktom bezprawnym ani też powodować 
szkód dla zdrowia ludzkiego.  
5. Pielęgniarka/położna posiadająca pełne uprawnienia zawodowe ponosi osobistą odpowiedzialność 
za swoje działania. 
6. Pielęgniarka/położna działa zawsze w interesie swych pacjentów szczególnie tam, gdzie ich życie 
i zdrowie mogą być zagrożone. 
7. Wszelkie szczegółowe ustalenia dotyczące uzupełniającej działalności zawodowej pielęgniarki/
położnej w zakresie działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej i administracyjno–organizacyjnej 
powinny uwzględniać powyższe zasady ogólne.   
 

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 
I. Pielęgniarka/położna a pacjent 
1. Pielęgniarka / położna pełniąc rolę zawodową zobowiązana jest do: 
a) udzielania wszystkim pacjentom troskliwej opieki zgodnej  z obowiązującymi standardami, 
b) udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia, 
c) udzielania pacjentowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dotyczącej procesu pielęgnowania. 
2. We współpracy z pacjentem pielęgniarka / położna powinna okazywać życzliwość, wyrozumiałość, 
cierpliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia. 
3. Pielęgniarka / położna obowiązana jest przestrzegać następujących zasad wynikających z praw  
pacjenta: 
a) respektować prawo pacjenta do intymności i godności osobistej podczas udzielania świadczeń  
medycznych, 
b) realizować świadczenia pielęgniarskie za zgodą pacjenta, o ile jest on zdolny ją sformułować 
c) poinformować pacjenta, w przypadkach odmowy wyrażenia przez niego zgody, o możliwych skut-
kach jego decyzji oraz podjąć próbę przekonania pacjenta, aby zmienił swoje zdanie. 
4. Pielęgniarkę/położną obowiązuje zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomości o pacjencie i jego 
środowisku (rodzinnym, społecznym) uzyskanych w związku z pełnieniem roli zawodowej. 
5. Pielęgniarka/położna umożliwia pacjentowi kontakt z rodziną, w miarę potrzeby pomaga rodzinie 
w sprawowaniu nad nim opieki oraz edukuje członków rodziny w zakresie dalszego postępowania pie-
lęgnacyjnego. 
6. Na prośbę pacjenta lub jego rodziny pielęgniarka/położna umożliwia kontakt z duchownym, stwarza-
jąc w miarę możliwości odpowiednie ku temu warunki. 
7. Pielęgniarka/położna powinna dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić pacjentowi humanitarną 
opiekę terminalną, godne warunki umierania wraz z poszanowaniem uznawanych przez niego warto-
ści. 
8. Położna powinna przyczynić się do stworzenia godnych warunków i rodzinnej atmosfery w czasie 
porodu. 
9. Pielęgniarka/położna, nie może żądać od pacjentów dodatkowego wynagrodzenia ani też uzależniać 
swych usług od uzyskania korzyści materialnych.  
 
II. Pielęgniarka/położna a praktyka zawodowa i nauka 
1. Obowiązkiem pielęgniarki/położnej jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 
2. Pielęgniarce/położnej nie wolno wykonywać zleceń lekarskich bez wyraźnego polecenia na piśmie 
umożliwiającego identyfikację lekarza  i pacjenta z wyjątkiem sytuacji nagłych, stanowiących zagroże-
nie życia pacjenta. 
3. Pielęgniarka/położna ma prawo dostępu do informacji istotnych dla realizacji czynności zawodowych 
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oraz związanych zarówno  z bezpieczeństwem osobistym pielęgniarki, jak i bezpieczeństwem pacjenta. 
4. Pielęgniarka/położna ma obowiązek dokładnego dokumentowania swojej działalności zawodowej 
i zabezpieczenia dokumentów. 
5. Przekazywanie przez pielęgniarkę/położną informacji o stanie zdrowia pacjenta innym członkom  
zespołu terapeutycznego nie jest naruszeniem tajemnicy zawodowej. 
6. Pielęgniarka/położna ma prawo odmówić uczestnictwa w zabiegach i eksperymentach biomedycz-
nych, które są sprzeczne z uznawanymi przez nią normami etycznymi.   
7. Pielęgniarka/położna zobowiązana jest do działalności na rzecz promocji zdrowia.  
8. Pielęgniarka/położna zorientowawszy się, że w postępowaniu medycznym został popełniony błąd 
(zwłaszcza w przypadku błędu zagrażającego życiu lub zdrowiu pacjenta), niezwłocznie powinna powia-
domić o tym odpowiednie osoby z zespołu terapeutycznego. 
9. Pielęgniarka/położna powinna uczestniczyć w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji 
pielęgniarskich/położniczych na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa, przysparzając tym samym  
prestiżu zawodowi. 
10. Pielęgniarka/położna współuczestniczy w miarę swoich możliwości  w rozwoju badań naukowych 
z zakresu pielęgniarstwa, położnictwa oraz edukacji swojej grupy zawodowej. 
11. Pielęgniarka/położna powinna cenić i szanować swój zawód, chronić jego godność, a w pracy zawo-
dowej powinna postępować tak, aby budzić szacunek i zaufanie. 
12. Pielęgniarka/położna powinna powstrzymać się od jakiegokolwiek działania, które mogłoby spowo-
dować złą opinię o zawodzie. 
13. Pielęgniarka/położna powinna otaczać szacunkiem historię i tradycję zawodu, dbać o pozytywny 
wizerunek zawodu. 
14. Pielęgniarka/położna chroniąc interesy zawodowe nie powinna współpracować z organizacjami ma-
jącymi cele sprzeczne z racjami zawodowymi i moralnymi. 
15. Pielęgniarka/położna powinna upowszechniać osiągnięcia naukowo badawcze związane z wykony-
waniem zawodu poprzez wystąpienia  i publikacje. Publikacje te powinny być rzetelne i pozbawione 
znamion sensacji. 
 
III. Pielęgniarka/położna a samorząd pielęgniarek i położnych 
1. Pielęgniarki/położne powinny solidarnie wspierać działalność swego samorządu, którego zadaniem 
jest zapewnienie im należytej pozycji w społeczeństwie. 
2. Pielęgniarka/położna jest obowiązana do przestrzegania uchwał podjętych przez uprawnione organy 
samorządu zawodowego.  
3. Stosunki między członkami samorządu powinny opierać się na wzajemnym szacunku, lojalności, kole-
żeństwie i solidarności zawodowej. Powinni oni dzielić się swoimi doświadczeniami i służyć sobie po-
mocą. Wzajemna ocena winna być sprawiedliwa, a krytykę należy formułować w sposób bezstronny, 
przekazując ją w pierwszej kolejności osobie zainteresowanej. W przypadku braku reakcji i powtarzają-
cych się błędów pielęgniarka/położna powinna poinformować właściwą Okręgową Radę za pośrednic-
twem właściwej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. 
 
IV. Pielęgniarka/położna a współpracownicy 
1. Pielęgniarka/położna mająca większe doświadczenie zawodowe powinna przekazywać młodszym 
koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz wzorce kultury i poszanowania 
człowieka. Moralnym obowiązkiem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pra-
cę, nawyku uczciwości, rzetelności, pracowitości  i dokładności. 
2. Pielęgniarka/położna nie powinna dyskredytować postępowania innych współpracowników zespołu 
terapeutycznego, zwłaszcza w obecności osób trzecich.  
3. Pielęgniarka/położna nauczająca zawodu powinna przekazywać słuchaczom także zasady etyki zawo-
dowej, czuwając nad ich adaptacją zawodową. 
4. Nieuczciwa konkurencja pomiędzy członkami samorządu jest szczególnie naganna. 
5. Pełnieniu obowiązków kierowniczych przez pielęgniarki/położne powinno towarzyszyć poczucie od-
powiedzialności za rozwój zawodowy i naukowy podwładnych. 
6. Pielęgniarka/położna jest współodpowiedzialna za efekty procesu terapeutycznego oraz za podjęte 
przez siebie działania wynikające z procesu pielęgnowania. 
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V. Pielęgniarka/położna a zasady postępowania wobec społeczeństwa 
1. Pielęgniarka/położna zgodnie ze swą wiedzą i kompetencjami powinna czynnie uczestniczyć w zwal-
czaniu przejawów patologii społecznej. 
2. Pielęgniarka/położna powinna brać czynny udział w życiu społecznym  i w działaniach na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego, a także przeciwdziałać praktykom uznanym przez naukę za bezwar-
tościowe i szkodliwe dla zdrowia. 
 
VI. Przepisy końcowe 
1. W przypadkach nieprzewidzianych w Kodeksie Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospo-
litej Polskiej pielęgniarka/położna powinna postępować zgodnie z zasadami sformułowanymi w: 
a) ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej, 
b) orzecznictwie Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych, 
c) uchwałach organów samorządu pielęgniarek i położnych oraz zgodnie z zasadami dobrej praktyki 
i dobrym obyczajem. 
2. Wszelkie zmiany w Kodeksie mogą być dokonane jedynie przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych. 
3. Kodeks wchodzi w życie po uchwaleniu przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 
 

Uważam, że nie wystarczy wiedzieć, że nasz zawód ma swój Kodeks Etyki, za mało również, by 
od czasu do czasu przeczytać jego zapisy, trzeba go przyjąć jako osobisty drogowskaz i prezentować te 
zapisy swoją postawą. Niestety, kodeks nie mówi pielęgniarce, co powinna zrobić w konkretnej sytua-
cji. Korzystając z własnej wiedzy etycznej i umiejętności posłużenia się nią , musi sama podjąć odpo-
wiednią decyzję. Postępując zgodnie z normami zawodowymi w konkretnych sytuacjach, w istotny 
sposób wpływamy na kształtowanie opinii publicznej o zawodzie. Podstawowym celem etyki zawodo-
wej jest sprzyjanie dobremu wykonywaniu zawodu, wzbudzanie zaufania społecznego, wzmacnianie 
poczucia obowiązku. 

Pielęgniarka powinna być przede wszystkim dobrym człowiekiem, który niezależnie od pełnionej 
roli społeczno-zawodowej i różnorodnych sytuacji w środowisku pracy będzie przejawiał i urzeczywist-
niał swoje człowieczeństwo. Jeśli chcemy spodziewać się szacunku społecznego, to musimy wiedzieć 
i pamiętać o tym, że jest on zależny od wartości, jakie reprezentujemy, od zasad moralnych, jakie uzna-
jemy w codziennej pracy. Nadrzędną wartością dla pielęgniarki powinien być przede wszystkim szacu-
nek dla godności osoby ludzkiej. Troska o zachowanie godności jest troską o własny poziom życia  
duchowego, moralnego i społecznego. Godząc w godność innej osoby, godzi się w godność samego 
siebie. Podstawowe cele i wartości zawodu pielęgniarki określa Kodeks Etyki Zawodowej, którego po-
stanowienia i interpretacje stanowią wytyczne dla zachowań związanych z jego wykonywaniem. 

Do szczególnie ważnych zasad etycznych w praktyce pielęgniarskiej zaliczyć należy: dobroć, nie-
zależność, sprawiedliwość, prawdomówność, etykę troski. Są to zasady rządzące codzienną praktyką 
pracy z pacjentem. Etyka jest jedna, sytuacji w życiu zawodowym i prywatnym bardzo wiele i w tej 
mnogości postaw, oczekiwań czy praw i sposobów różnych osób i grup społecznych nie może zatracić 
się zasadnicza idea zawodu medycznego, zawodu pielęgniarki i położnej; Dobro człowieka stanowi 
wartość najwyższą. 
 

KARTA PRAW PACJENTA 
 

Karta praw pacjenta to dokument, który gwarantuje pacjentom dostęp do godnej opieki zdro-
wotnej. Pacjenci najczęściej trafiają do szpitala nagle i często nie znają swoich przywilejów. Okazuje 
się, że zarówno w polskich przychodniach i szpitalach prawa pacjenta są nagminnie łamane. 
Co zawiera Karta praw pacjenta? 
Karta praw pacjenta składa się z części ogólnej oraz szczegółowej. Część ogólna to 28 punktów, które 
określają podstawowe prawa pacjenta korzystającego ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpie-
czenia NFZ. Część szczegółowa – jak sugeruje nazwa – precyzuje konkretne zagadnienia i zawiera: 
- prawa pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej (np. w przychodni, ośrodku zdrowia, poradni czy am-
bulatorium) 
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- prawa pacjenta w szpitalu, 
- prawa pacjenta w szpitalu psychiatrycznym, 
- prawa dziecka w trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych. 
 
Jakie problemy odczuwają polscy pacjenci? 

Skupmy się przede wszystkim na tych prawach, które – jak pokazuje raport Rzecznika Praw Pa-
cjenta – są najczęściej łamane. Ostatnie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie 
roczne Rzecznika Praw Pacjenta za 2016 r. wskazało 4 główne problemy, dotyczące zagadnień: 
- dostęp do świadczeń zdrowotnych 
- dostęp do dokumentacji medycznej 
- przestrzeganie prawa do informacji oraz do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
- poszanowanie prawa pacjenta do zachowania godności i intymności 

Tylko w 2016 r. do biura Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło blisko 70 tys. zgłoszeń. Toczyło się 
blisko 1,4 tys. postępowań wyjaśniających, a w sprawach indywidualnych rzecznik uznał, że prawa pa-
cjenta naruszono 552 razy. I mimo, że względem roku 2015 zarówno liczba zgłoszeń, jak i liczba stwier-
dzonych naruszeń zmniejszyła się odpowiednio o 9 i 8 punktów procentowych, trudno mówić o tym, by 
polscy pacjenci należeli do „szczęśliwych”. 
 
Co gwarantuje Karta Praw Pacjenta? 
 
Oto skrót wypisu głównych praw i przywilejów, gwarantowanych przez Kartę Praw Pacjenta: 
1. Prawo do ochrony zdrowia; 
2. Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, opartej na do-
stępnych metodach i środkach zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób; 
3. Prawo do natychmiastowej pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, ze względu na zagro-
żenia zdrowia i życia pacjenta; 
4. Prawo do intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych; 
5. Prawo do umierania w spokoju i godności; 
6. Prawo do uzyskania przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, metodach diagnostycznych itd.; 
7. Prawo do wyrażania zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenia innych świadczeń zdrowot-
nych, po uzyskania od lekarza odpowiedniej informacji; 
8. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na zabieg operacyjny albo na zastosowanie metody 
leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta; 
9. Prawo do wyrażenia w formie pisemnej zgody na udział w eksperymencie medycznym; 
10. Prawo do wyrażenia dobrowolnie świadomej zgody w formie pisemnej na uczestnictwo w badaniu 
klinicznym; 
11. Prawo do wyrażenia sprzeciwu na pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów oraz cofnięcia 
tego sprzeciwu w każdym czasie; 
12. Prawo do pomieszczenia i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia pacjenta w zakładach opieki 
zdrowotnej przeznaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdro-
wotnych; 
13. Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskaza-
ną przez pacjenta w zakładach opieki zdrowotnej; 
14. Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz 
w zakładach opieki zdrowotnej; 
15. Prawo do opieki duszpasterskiej w zakładach opieki zdrowotnej; 
16.Prawo do wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest niezwłocz-
nie powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub 
w razie śmierci pacjenta; 
17. Prawo do wypisania ze szpitala, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu 
bądź na własne żądanie; 
18. Prawo do wyrażenia osobiście lub przez przedstawiciela ustawowego sprzeciwu na wykonanie sek-
cji zwłok w zakładach opieki zdrowotnej; 
19. Prawo do dostępu do dokumentacji medycznej; 
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20. Prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej oraz innych związanych z udziela-
niem świadczeń zdrowotnych; 
21. Prawo do zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem uzyskanych przez personel 
medyczny w związku z wykonywaniem zawodu z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepi-
sach prawa; 
22. Prawo do przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie zakładów opieki zdrowotnej prze-
znaczonych dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych; 
23. Prawo do uzyskania od lekarza i lekarza dentysty informacji o realnej możliwości uzyskania świad-
czenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli lekarz odmówił udziele-
nia świadczenia; 
24. Prawo do otrzymania od farmaceuty w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia bez recep-
ty lekarskiej produktu leczniczego zastrzeżonego do wydawania na receptę w najmniejszym terapeu-
tycznym opakowaniu; 
25. Prawo do dostępu do informacji o prawach pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej. Pielęgniarka, 
położna ma obowiązek poinformować pacjenta o jego prawach; 
26. Prawo do złożenia skargi na lekarza do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy właściwej 
izbie lekarskiej; 
27. Prawo do złożenia skargi na pielęgniarkę i położną do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy 
właściwej izbie pielęgniarek i położnych; 
28. Prawo do złożenia skargi na diagnostę laboratoryjnego do rzecznika dyscyplinarnego w Krajowej 
Izbie Diagnostów Laboratoryjnych. 
 

Lekarz nie może stosować alternatywnych metod. Nawet jeśli są nieszkodliwe dla pacjentów 
 

Karta Praw Pacjenta w praktyce – rażące uchybienia 
 

- Brak poszanowania godności i intymności 
Paradoksalnie najłatwiejszym do egzekwowania, bo niezależnym od czynników zewnętrznych, 

punktem dokumentu Karta praw pacjenta jest wpis o poszanowaniu godności i intymności pacjenta. 
Jednocześnie jest to jedno z najczęściej naruszanych praw. Pacjenci skarżą się na znieczulicę lekarzy 
i pielęgniarek, na niewybredne komentarze oraz postawę oceniającą. „Jak się Pani tak zapuściła, to jak 
ma być zdrowa?” – pisała na forum jedna z internautek. 
Wiele do życzenia pozostawia również sposób przeprowadzania badań, wymagający często intymno-
ści. Tymczasem drzwi gabinetu nie zawsze pozostają zamknięte. Pielęgniarki oraz inni lekarze potrafią 
wchodzić w trakcie trwania badania. Z gabinetów często słychać szczegóły rozmowy pacjenta i lekarza. 
Dużą grupą osób skarżących się na brak szacunku do godności i intymności pacjenta są również kobiety 
rodzące. 
- Oczekiwanie na pomoc 

Tylko teoretycznie pacjent ma możliwość otrzymania natychmiastowej pomocy w przypadku 
zagrożenia zdrowia lub życia. W praktyce pacjenci oczekują na pomoc w Szpitalnym Oddziale Ratunko-
wym (SOR) po kilka, a nawet kilkanaście godzin. Kłopot stanowi również „kolejka” – dla pacjenta nie 
zawsze jest oczywiste, czy pierwszeństwo powinien mieć mężczyzna z krwawiącą głową, czy taki po 
udarze. Odczucia pacjentów są zwykle negatywne. 
- Problem z uzyskaniem informacji o stanie zdrowia 

Paradoksalnie pacjent leżący w szpitalu nieprędko dowie się co mu właściwie dolega, jakie prze-
prowadzono badania i jak rokują ich wyniki. Pielęgniarki, które przebywają z pacjentami najczęściej, 
nie są umocowane do informowania pacjentów o wynikach badań i diagnozach lekarzy. Lekarze, nato-
miast, najczęściej ograniczają się do ogólników. Informacje o stanie zdrowia powinny być podane w 
sposób zrozumiały dla pacjenta lub osoby upoważnionej do ich uzyskania. Pacjenci skarżą się na opie-
szałość personelu medycznego i zdawkowość udzielanych informacji, często formułowanych za pomo-
cą skomplikowanej terminologii medycznej. 
- Przedłużony pobyt w szpitalu 

Pacjenci rzadko zdają sobie sprawę, że ich przedłużony pobyt w szpitalu wynika z absurdalnych 
procedur, które wymagają określonego czasu hospitalizacji, by placówka mogła otrzymać pieniądze 
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z NFZ. Prowadzi to do sytuacji, w których pacjent nadający się do wypisu po 5 dniach, musi „dobić” dni 
9, blokując tym samym miejsce na oddziale dla innych pacjentów. 
- Odmowa wskazania punktu pomocy dla pacjentów „odesłanych z kwitkiem” 

Podobnych przypadków jest wiele i zwykle dotyczą sytuacji niecodziennych. W 2014 r. cała Pol-
ska żyła sprawą znanego ze swoich radykalnych przekonań prof. Bogdana Chazana. Lekarz, ze względu 
na klauzulę sumienia, odmówił pacjentce prawa do przerwania ciąży. W opinii lekarzy ciąży nie tylko 
nie dało by się uratować, ale zagrażała ona również życiu matki. Mimo tego lekarz nie wskazał pacjent-
ce adresu placówki, w której mogłaby ona uzyskać pomoc. W konsekwencji pacjentka donosiła ciążę 
i  rodziła skrajnie zniekształcone dziecko, które zmarło w cierpieniu po kilku dniach. Sprawa znalazła się 
w sądzie, ale jej finał wciąż nie jest znany. 
- Utrudniony dostęp do opieki zdrowotnej 

To paląca kwestia, której respektowanie jest w tej chwili praktycznie niewykonalne. Największym 
problemem jest nieprawdopodobnie długi czas oczekiwania na wizytę u specjalisty, wynoszący nawet 
kilka lat. Służba zdrowia w obecnym kształcie to dramat, szczególnie dla pacjentów geriatrycznych. We-
dług fundacji Watch Health Care, najstarsi pacjenci czekają na wizytę u ortopedy średnio 11 miesięcy, 
natomiast najmłodsi pacjenci 9 miesięcy oczekują na ortodontę. Rekordy biją jednak terminy operacji. 
Nawet pacjenci z poważnymi schorzeniami, często uniemożliwiającymi normalne funkcjonowanie,  
czekają na operację po kilka lat. Pilne wskazanie do operacji niewiele zmienia. Dostęp do opieki zdro-
wotnej w zakresie, który umożliwiałby pacjentowi komfort jest w tej chwili fikcją. 
 
Co może zrobić pokrzywdzony pacjent? 

Poszkodowany pacjent ma prawo dochodzić swoich praw wobec osób lub instytucji, które jego 
zdaniem nie przestrzegają zasad Karty praw pacjenta. 
Informacja o tym, gdzie można złożyć skargę na działanie przychodni i szpitala, musi być wywieszona 
w widocznym dla pacjentów punkcie. Pacjent ma prawo otrzymać potwierdzenie wniesionej skargi. 
W  przypadku zażalenia na konkretną osobę, w pierwszej kolejności należy udać się do jej bezpośred-
niego przełożonego. 
W przypadku roszczeń finansowych wobec osoby lub placówki, pismo jest kierowane do dyrektora pla-
cówki oraz firmy ubezpieczeniowej, której ochroną jest objęty dany obiekt. Na żądanie pacjenta, świad-
czeniodawca musi udzielić informacji o nazwie i adresie ubezpieczyciela. 
Pacjenci, którzy nie wiedzą co zrobić w konkretnej sytuacji mogą zgłosić problem Rzecznikowi Praw  
Pacjenta. Rzecznik czuwa nad tym, by Karta praw pacjenta była respektowana w placówkach służby 
zdrowia. Wskazuje również tryb postępowania w przypadku naruszenia praw pacjentów, a także odpo-
wiada na pytania i skargi. W obowiązkach Rzecznika Praw Pacjenta leżą również interwencje w szpita-
lach i przychodniach. 

Wszelkie sprawy dotyczące postępowania lekarskiego/pielęgniarskiego podlegają rzecznikowi 
odpowiedzialności zawodowej. 

Każdy z nas jest pacjentem publicznej służby zdrowia. Warto wiedzieć jakie z tego tytułu przysłu-
gują prawa. Podstawowe unormowania prawne wynikają z ustawy zasadniczej – Konstytucji z dnia 
2 kwietnia 1997 r. oraz z ustaw: 
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, 
z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 
z dnia 01 lipca 2005 r. o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów, 
z dnia 24 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o pobiera-
niu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 
z dnia 15 lipca2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, 
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza. 
 
Prawa pacjenta wynikające z bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji 
Każdy ma prawo do ochrony zdrowia - art. 68 ust. 1. 
Każdy obywatel ma prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie -art. 68 ust. 2. 
Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowot-
nej z 1991 r. 
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Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu 
świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności - art. 7. 
 
Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do: 
1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczo-
nych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach 
medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń - art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 20 ust. 1, 
pkt 1 i art. 26, 
2. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszcze-
niach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitar-
nym - art. 9 ust. 1 i art. 10, 
3. informacji o swoim stanie zdrowia - art. 19 ust. 1 pkt 2, 
4. wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych po uzyskaniu 
odpowiedniej informacji - art. 19 ust. 1 pkt 3, 
5. intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych - art.19 ust. 1 pkt 4, 
6. udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której 
dokumentacja ta może być udostępniana - art. 18 ust. 3 pkt 1, 
7. zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby - art. 18 ust. 2, 
8. dostępu do informacji o prawach pacjenta - art. 19 ust. 6. a ponadto, w zakładzie opieki zdrowotnej 
przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. 
w szpitalu, sanatorium, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent przyjęty do tego zakładu ma prawo do: 
zapewnienia mu: środków farmaceutycznych i materiałów medycznych - art. 20 ust. 1 pkt 2 i art.26, 
9.pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia - art. 20 ust. 1 pkt 3 i art. 26, opieki 
duszpasterskiej - art. 19 ust. 3 pkt 3, 
10. dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez 
siebie - art. 19 ust. 3 pkt 1, 
11. kontaktu osobistego , telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz -art. 19 ust. 3 pkt 2, 
12. wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest 
powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie  
jego śmierci - art. 20 ust. 2 i art. 26, 
13. wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej - art. 21 ust. 
1 i art. 26, 
14. wypisania z zakładu opieki zdrowotnej na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możli-
wych następstwach zaprzestania leczenia w tym zakładzie - art. 22 ust. 1 i 3 oraz art. 26, 
15. udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji gdy pomimo 
decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego 
szpitala przyjęty - art. 21. 
 
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, poro-
du, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia - art. 28. 
 
Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza z 1996 roku. 
Pacjent ma prawo do: 
1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy me-
dycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością - art. 4, 
2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby 
spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdro-
wia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki --art. 30, 
3. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, 
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć na-
stępstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu - art. 31 ust. 1, 
4. zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz 
ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro - art. 31 ust. 4, 
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5. decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 2, 
6. wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3 - art. 31 ust. 3, 
7. nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadcze-
nia zdrowotnego - art. 32 ust. 1, 
8. wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec 
niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjen-
ta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3 - art. 34 ust. 1 i 2, 
9. uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej 
metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla 
życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie - art. 35 ust. 2, 
10. poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej - art. 36 ust. 1, 
11. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń 
zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń - art. 36 
ust. 1 i 2, 
12. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorga-
nizowania konsylium lekarskiego - art. 37, 
13. dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia 
i wskazania mu realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza 
lub w zakładzie opieki zdrowotnej - art. 38 ust, 2, 
14. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wyko-
nywaniem zawodu - art. 40 ust, 1, 
15. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody 
na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza - art. 40 ust. 2 pkt 4, 
16. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umoż-
liwiających identyfikację pacjenta - art. 40 ust. 4, a ponadto pacjent, który ma być poddany ekspery-
mentowi medycznemu ma prawo do: 

1. wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinfor-
mowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, 
spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach cofnięcia 
zgody i odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium - art. 24 ust. 1, art. 25 
ust. 1 i art. 27 ust. 1, 
2. poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowo-
dować natychmiastowe przerwanie eksperymentu - art. 24 ust. 2, 
3. cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu - art. 27 ust. 1 

 
Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie pielęgniarki i położnej z 15 lipca2011 r. 
Pacjent ma prawo do: 
1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę, położną, posiadającą prawo wykonywania 
zawodu, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasada-
mi etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością - art. 18, 
2. udzielenia mu pomocy przez pielęgniarkę, położną, zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, 
w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez niego życia lub poważnego uszczerbku na jego 
zdrowiu - art. 19, 
3. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o jego prawach - art. 20 ust. 1, 
4. uzyskania od pielęgniarki, położnej informacji o swoim stanie zdrowia, w zakresie 
związanym ze sprawowaną przez pielęgniarkę, położną, opieką pielęgnacyjną - art. 20 ust. 2, 
5. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim, a uzyskanych przez pielęgniarkę, położną 
w związku z wykonywaniem zawodu - art. 21 ust. 1, 
6. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę, położną do publicznej wiadomości 
danych umożliwiających identyfikację pacjenta - art. 21 ust. 4. 
 
Prawa pacjenta określone w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z 1994 r. 
Pacjent z zaburzeniami psychicznymi, chory psychicznie lub upośledzony umysłowo ma prawo do: 
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1. bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych mu przez publiczne zakłady psychiatrycznej opieki 
zdrowotnej - art. 10 ust. 1, 
2. bezpłatnych leków i artykułów sanitarnych oraz pomieszczenia i wyżywienia, jeżeli przebywa w szpi-
talu psychiatrycznym będącym publicznym zakładem opieki zdrowotnej - art. 10 ust. 2, 
3. zapewnienia mu rodzaju metod postępowania leczniczego właściwych nie tylko z uwagi na cele 
zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy 
zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy - art. 12, 
4. porozumiewania się bez ograniczeń z rodziną i innymi osobami, w przypadku gdy przebywa w szpita-
lu psychiatrycznym albo w domu pomocy społecznej - art. 13, 
5. wystąpienia o okresowe przebywanie poza szpitalem bez wypisywania go z zakładu - art. 14, 
6. uprzedzenia go o zamiarze zastosowania wobec niego przymusu bezpośredniego; 
dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy - art. 18, 
7. uprzedzenia o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez jego zgody oraz podania 
przyczyn takiej decyzji; badanie takie może być przeprowadzone, jeżeli zachowanie pacjenta wskazuje 
na to, że z powodu zaburzeń psychicznych może zagrażać bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub 
zdrowiu innych osób, bądź nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych - art. 21 ust. 1 i 2, 
8. wyrażenia zgody lub odmowy na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego, z wyłączeniem sytuacji, gdy 
przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjenta - art. 22 ust. 1 
i  art. 23, 24 oraz 29, 
9. poinformowania i wyjaśnienia mu przez lekarza przyczyny przyjęcia do szpitala psychiatrycznego 
w  sytuacji, gdy nie wyraził na to zgody oraz uzyskania informacji o przysługujących mu w tej sytuacji 
prawach - art. 23 ust. 3, 
10. cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego - art. 28, 
11. niezbędnych czynności leczniczych mających na celu usunięcie przyczyny przyjęcia go do szpitala 
bez jego zgody i zapoznania go z planowanym postępowaniem leczniczym - art. 33 ust. 1 i 2, 
12. wypisania ze szpitala psychiatrycznego, jeżeli przebywa w nim bez wyrażenia przez siebie zgody, 
jeżeli ustały przyczyny jego przyjęcia i pobytu w szpitalu psychiatrycznym bez takiej zgody - art. 35 ust. 1, 
13. pozostania w szpitalu w sytuacji, o której mowa w pkt 17, za swoją później wyrażoną zgodą, jeżeli 
w ocenie lekarza, jego dalszy pobyt w tym szpitalu jest celowy - art. 35 ust. 2, 
14. złożenia, w dowolnej formie, wniosku o nakazania wypisania go ze szpitala psychiatrycznego - art. 36 ust. 1, 
15. wystąpienia do sądu opiekuńczego o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego, po uzyska-
nia odmowy wypisania ze szpitala na wniosek, o którym mowa w pkt 19 - art. 36 ust.3, 
16. informacji o terminie i sposobie złożenia wniosku do sądu opiekuńczego, o którym mowa w pkt 20 
- art. 36 ust. 3, 
17. złożenia wniosku o ustanowienie kuratora, jeżeli przebywając w szpitalu psychiatrycznym potrze-
buje pomocy do prowadzenia wszystkich swoich spraw, albo spraw określonego rodzaju - art. 44 ust. 1, 
oraz ma prawo do tego, aby osoby wykonujące czynności wynikające z ustawy zachowały w tajemnicy 
wszystko co go dotyczy, a o czym powzięły wiadomość wykonując czynności wynikające z ustawy- art. 50 ust. 1. 
 
Prawa pacjenta określone w ustawie o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z 2005 r.: 
Pacjent ma prawo do: 
1. wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po jego śmierci komórek, tkanek i na-
rządów- art. 4 i art. 5 ust. 1-4, 
2. dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od niego za życia komórek, tkanek lub 
narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy, jeżeli ma pełną zdolność do czynności praw-
nych - art. 9 ust. 1 pkt 7, 
3. ochrony danych osobowych dotyczących dawcy/biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą - art. 12 ust. 1. 
Pacjent mający być biorcą ma prawo do umieszczenia go na liście osób oczekujących na przeszczepie-
nie komórek, tkanek i narządów i być wybrany jako biorca w oparciu o kryteria medyczne - art. 13 
 

Opracowała 
mgr Marzanna Niewęgłowska 

z-ca Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej 
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„Ryzyko sercowo-naczyniowe i prewencja u osób z cukrzycą” 

 

Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba uznana ponad 10 lat temu przez ONZ za epidemię 

XXI wieku. Według Światowej Organizacji Zdrowia na cukrzycę choruje na świecie 415 mln 

ludzi, a do roku 2035 ich liczba może wzrosnąć do ponad 600 mln. Liczba osób z cukrzycą  

rośnie każdego roku średnio o 2,5%. 

Aktualnie uważa się, że całkowite ryzyko sercowo-naczyniowe pacjentów z cukrzycą typu 2 

staje się porównywalnie z ryzykiem pacjentów z potwierdzoną chorobą niedokrwienną serca po 

ok. 10 latach trwania cukrzycy lub w przypadku współistnienia cukrzycy typu 2 oraz istotnego 

upośledzenia funkcji nerek (eGFR poniżej 30 ml/min/1,73 m₂) lub proteinurii. 

 

Etiologia choroby niedokrwiennej serca w cukrzycy 

U pacjentów ze świeżo rozpoznaną cukrzycą typu 2 bardzo często występują powikłania o cha-

rakterze makroangiopatii, przykładem może być choroba niedokrwienna serca. Stan przedcu-

krzycowy ma istotne znaczenie w patogenezie miażdżycy i choroby wieńcowej związanej 

z cukrzycą. Etiologia choroby niedokrwiennej serca w cukrzycy ma złożony charakter.  

Czynniki aterogenne wspólne dla populacji ogólnej i chorych na cukrzycę, to: 

1. czynniki genetyczne 

2. czynniki konstytucjonalne: starszy wiek, płeć męska, menopauza 

3. czynniki demograficzne: niższe wykształcenie, „antyzdrowotny” styl życia 

4. czynniki toksyczne, żywieniowe: palenie tytoniu, nadmierna podaż w diecie energii cukrów 

prostych, tłuszczów zwierzęcych 

5. czynniki hemodynamiczne: nadciśnienie tętnicze, upośledzenie czynności śródbłonka. 

 

Czynniki aterogenne bardziej swoiste dla cukrzycy: 

1. czynniki metaboliczne: stała hiperglikemia, hipertriglicerydemia, małe gęste LDL 

2. stres oksydacyjny 

3. czynniki pro koagulacyjne: zwiększenie aktywności fibrynogenu 

4. czynniki nerkopochodne: przewlekła choroba nerek, mikroalbuminuria 

5. czynniki hormonalne: nadmiar tromboksanu, insuliny, leptyny. 

 

Objawy choroby niedokrwiennej serca: 

Dolegliwości związane z niedokrwieniem mięśnia sercowego mogą być mało charakterystycz-

ne. W 60-70% przypadków pojawia się klasyczna dławica piersiowa wysiłkowa, a w bardziej 

zaawansowanych stadiach dołącza się dławica spoczynkowa. U około 14% chorych występuje 

ból wieńcowy gdzie występują bóle żuchwy, barków, ramion, łokci, okolicy podłopatkowej 

lewej, objawy żołądkowo-jelitowe, zawroty głowy oraz „krótki oddech” lub uczucie dławienia 

w gardle. Przy znacznym upośledzeniu funkcji lewej komory, na czoło objawów mogą się wy-

suwać upośledzona tolerancja wysiłku, duszność, znużenie i znaczne osłabienie. Pacjent zgła-

sza dolegliwości w postaci bólu, ucisku bądź rozpierania w klatce piersiowej, szczególnie 
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w czasie marszu pod górę, ekspozycji na zimno, w sytuacjach stresowych lub po obfitym posił-

ku. Przebieg kliniczny choroby wieńcowej nierzadko jest powikłany występowaniem niemego 

klinicznie niedokrwienia, polegające na braku odczuwania bólu wieńcowego. Zjawisko to doty-

czy 30-40% chorych. Nieme niedokrwienie może występować zarówno u chorych, u których 

wcześniej obserwowano objawy dusznicy bolesnej, jak i u chorych, u których objawy choroby 

niedokrwiennej serca nigdy wcześniej nie występowały. Przyczyną niemej postaci niedokrwie-

nia jest neuropatia autonomiczna, wynikająca z uszkodzenia włókien aferentnych. W przebiegu 

neuropatii dochodzi do znacznej przewagi układu współczulnego nad przywspółczulnym, co 

manifestuje się spoczynkową tachykardią, hipotonią ortostatyczną, obkurczeniem tętnic, w tym 

wieńcowych oraz nieprawidłową adaptacją układu krążenia do wysiłku.  

 Do obiektywnych wykładników należą zmiany niedokrwienne elektrokardiograficzne 

podczas próby wysiłkowej lub w zapisie EKG spoczynkowym, zaburzenia perfuzji mięśnia ser-

cowego w badaniach radioizotopowych oraz odcinkowe zaburzenia kurczliwości widoczne 

podczas badania echokardiograficznego. Napady niemego niedokrwienia mogą występować 

podczas minimalnej aktywności fizycznej lub w spoczynku.  

 

Przygotowanie pacjenta z przewlekłą chorobą wieńcową do samoopieki 

1. Pielęgniarka przekazuje pacjentowi informacje dotyczące istoty choroby, objawów,  

sposobów leczenia oraz stosowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza. 

2. Pielęgniarka naucza chorego rozpoznawać objawy świadczące o zaostrzeniu choroby wień-

cowej, wymagające kontaktu z lekarzem sprawującym opiekę nad chorym. Informuje o przy-

czynach mogących spowodować zaostrzenie choroby. Uczy pacjentów wykonywać pomiary 

tętna, ciśnienia tętniczego krwi i masy ciała. 

3. Pielęgniarka przekazuje informacje dotyczące postępowania dietetycznego: 

 spożywanie co najmniej pięciu porcji warzyw i trzech porcji owoców dziennie, 

 przyjmowanie pokarmów zbożowych, wieloziarnistych (chleba, płatków, makaro-

nów, ryżu) produkty te są bogate w skrobię, błonnik, witaminy i składniki mineralne, 

 spożywanie ryb co najmniej raz-dwa razy w tygodniu (przede wszystkim śledź, ma-

krela, łosoś, które zawierają dużo kwasów tłuszczowych omega-3), 

 stosowanie oliwy z oliwek lub oleju rzepakowego (zawierają dużo tłuszczów jedno-

nienasyconych), 

 wzbogacenie diety w orzechy-są bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe, orzechy 

włoskie, migdały są cennym źródłem kwasów omega-3, 

 spożywanie produktów nabiałowych o obniżonej zawartości tłuszczu lub beztłusz-

czowych, 

 spożywanie mięsa chudego trzy razy w tygodniu, 

 unikanie spożywania słonych pokarmów, takich jak: słone krakersy, wędzone mięso 

lub potrawy wysoko przetworzone, 

 ograniczenie spożywania alkoholu u mężczyzn do 20 g i u kobiet 10 g na dobę, 

 ograniczenie spożywania soli do 6 g/dobę. 

4. Pielęgniarka zachęca do systematycznej i umiarkowanej aktywności fizycznej, przez co naj-

mniej 30 min. każdego dnia. 
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5. Pielęgniarka omawia zagadnienie powrotu do aktywności zawodowej pacjenta, która zależy 

od oceny możliwości obciążenia chorego wysiłkiem i oceny ryzyka w trakcie wykonywanej 

pracy. 

6. Pielęgniarka przekazuje informacje dotyczące sposobów radzenia sobie z nadmiernym napię-

ciem emocjonalnym, lękiem i niepokojem. Informuje pacjenta, aby prowadził taki styl życia, 

który zwiększa indywidualną odporność na stres, zachowanie równowagi między życiem zawo-

dowym a pozazawodowym, w tym dbałość o relaks i czas wolny. 

7. Pielęgniarka informuje o zaprzestaniu palenia papierosów oraz zmiany stylu życia, która po-

zostaje centralnym punktem w kontroli ryzyka sercowo-naczyniowym. 

 

Wnioski 

Cukrzyca związana jest z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym, wynikającym z licznych 

czynników. Wczesne, intensywne leczenie hipoglikemizujące przyczynia się do jego obniżenia 

u chorych na cukrzycę typu 2. Modyfikacja licznych czynników ryzyka, w tym zmiany stylu 

życia, leczenie przeciwnadciśnieniowe oraz kontrola gospodarki lipidowej w połączeniu z kon-

trolą glikemii może przyczynić się do istotnego i wczesnego zmniejszenia liczby powikłań ze 

strony układu krążenia. Leczenie hipoglikemizujące obniża ryzyko sercowo-naczyniowe rów-

nież u chorych z cukrzycą typu 1. Leczenie hipolipemizujące i kontrola wartości ciśnienia tętni-

czego za pomocą leków przeciwnadciśnieniowych może wpływać na zmniejszenie liczby powi-

kłań sercowo-naczyniowych u osób z cukrzycą typu 1 oraz z podwyższonym ryzykiem sercowo

-naczyniowym. 

 

Działania pielęgniarskie 

Edukacja zdrowotna jako proces przygotowujący do samoopieki pacjenta kardiodiabetologicz-

nego, wymaga od pielęgniarki działań dotyczących: 

- przekazywania wiedzy o chorobie 

- kształtowania umiejętności umacniania, potęgowania i ochrony zdrowia 

- motywowania do podejmowania aktywności w zakresie dokonywania słusznych wyborów na 

rzecz zdrowia 

- możliwości uzyskania pomocy oraz zasadności jej poszukiwania. 

Główne cele pracy edukacyjnej to działania skierowane na edukację nie tylko samego pacjenta, 

ale także jego rodziny i najbliższego otoczenia. Pielęgniarka ma za zadanie przygotować pa-

cjenta kardiodiabetologicznego do życia z chorobą i jej konsekwencjami. Powinna wyjaśniać, 

instruować, udzielać porad. Wspólnie z pacjentem i jego najbliższymi powinna dążyć w działa-

niach do tego, aby zapobiegać nawrotom i rozwojowi choroby, ograniczać konieczność kolej-

nych hospitalizacji. Niezwykle istotnym punktem jest nauka samoopieki i samokontroli. Odpo-

wiednie przygotowanie w tej kwestii pozwala choremu na możliwie maksymalną niezależność, 

co dla każdego człowieka jest sprawą niezwykle istotną. 

 

Ewa Kostrzewa-Zabłocka 
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Konferencja będzie stanowić doskonałą okazję do przybliżenia uczestnikom trudnych i aktualnych zagadnień 
związanych ze zdarzeniami niepożądanymi w praktyce pielęgniarek i położnych. 

W gronie wykładowców znajdą się uznani eksperci, których autorytet zagwarantuje wysoki poziom wydarzenia. 
Uczestnicy otrzymają ciekawe materiały konferencyjne. 

 

Konferencja rozpocznie się w dniu 10.09.2019 r. o godz. 8:00, zakończy się o godz. 15:40. 
 

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w konferencji jest rejestracja na stronie www.nipip.pl,  
do dnia 19 sierpnia 2019 r. oraz dokonanie opłaty w terminie nie później niż 7 dni od dnia rejestracji.  

Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi: 150 zł. 
 
Opłata za konferencję zawiera: materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe ciągłe, obiad. 

Potwierdzenie zakwalifikowania na konferencję prześlemy drogą e-mail. 
Opłatę za udział w konferencji prosimy dokonywać na konto: 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, Pory 78 lok. 10, 02-757 Warszawa 
Deutsche Bank 12 1910 1048 2262 0173 0461 0002,  
tytuł przelewu: Opłata za udział w konferencji 10.09.2019 r.  
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System Monitorowania Kształcenia /SMK/ 
– obowiązek rejestracji 

Wszystkie pielęgniarki/położne, które chcą wziąć udział w szkoleniach i kursach  
muszą zarejestrować się w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)  
oraz złożyć wnioski na wybrane szkolenie/kurs za jego pośrednictwem.  

BRAK KONTA I ZŁOŻENIA WNIOSKU PRZEZ SYSTEM SMK  
UNIEMOŻLIWIA UCZESTNICTWO W WYBRANYCH SZKOLENIACH 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1991 ze zm.), od dnia 1 maja 2017 r. za pośrednictwem 
Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK są przeprowadzane: 

- postępowania kwalifikacyjne dopuszczające do szkolenia specjalizacyjnego, kursu kwalifikacyjnego, 
specjalistycznego i dokształcającego, 

- składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego. 
DO KORZYSTANIA Z SMK NIEZBĘDNE SĄ: 
- dostęp do Internetu, 
- adres e-mail, 
- zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją, 
- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje). 
ZAŁOŻENIE KONTA W SMK 
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne jest założenie konta w tym systemie. 
Informacja o założeniu konta dostępna na stronie: oipip-chelm.pl w zakładce System Monitorowania 
Kształcenia (SMK) w Instrukcji dla pielęgniarek i położnych dotyczącej założenia konta w SMK. 
POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI 
Po założeniu konta konieczne będzie potwierdzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na kilka  
sposobów: 
- za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub 
- za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na  temat profilu zaufanego 

można zobaczyć tutaj http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub 
- właściwego organizatora kształcenia pielęgniarek i położnych przeprowadzającego kształcenie lub 
- właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położnych do której należymy lub Naczelną Izbę Pielęgniarek  

i Położnych. 
WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ 
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby  
pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK.  

Ważne jest aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, 
 które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych.  

W przypadku kiedy dane we wniosku o weryfikację uprawnień złożonym przez pielęgniarkę / położną 
do OIPiP w Chełmie za pomocą Systemu SMK nie będą zgadzały się z danymi w rejestrze prowadzonym 
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, wniosek o nadanie uprawnień zostanie  
odrzucony. Nadanie uprawnień będzie możliwe po uzupełnieniu danych w ww. rejestrze i ponownym 
złożeniu wniosku w Systemie SMK. 
Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu wniosku: 
- nie odmienione w dopełniaczu: imię i nazwisko 
- nie uzupełnione pole: drugie imię 
- nie uzupełnione pole: nazwisko rodowe 
- błędnie wypełniony adres i adres do korespondencji: w przypadku miejscowości nie posiadających ulic 

wypełniamy pole miejscowość a w polu ulica wpisujemy: brak lub wstawiamy znak: „-” 
- błędnie wpisany nr PWZ (nr PWZ zawiera siedem cyfr i literę A lub P) . 
- brak dat uzyskania i nr dyplomów przy wpisanych kursach i szkoleniach 
- pole: tytuł naukowy, uczelnia - należy zostawić puste  
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PRZYPOMINAMY O REGULARNYM OPŁACANIU SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ 
NA RZECZ SAMORZĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

 
Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4 Ustawy o samorządzie pielęgniarek  

i położnych z dnia 01 lipca 2011 r. t.j. (Dz. U. z 2018, poz. 916 ze zm.), każda osoba posiadająca prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu  

zawodowego, która to wiąże się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich. 

Pielęgniarki i położne obowiązane są regularnie opłacać składkę członkowską na rzecz samorządu. 

Wysokość miesięcznej składki członkowskiej obowiązującej od 01 lutego 2016 roku określa  

tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości 

składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.  

 

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być 

naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.  

Składki członkowskie są płatne miesięcznie i przekazuje się je na rachunek właściwej okręgowej izby 

pielęgniarek i położnych do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.  

  

Uwaga! 

SAMODZIELNE REGULOWANIE KWOTY SKŁADKI  

W SPOSÓB NIEZGODNY Z W/W UCHWAŁĄ KRAJOWEGO ZJAZDU  

JEST RÓWNOZNACZNE Z NIEPŁACENIEM SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ. 

 

Nieopłacone składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu  

egzekucyjnym w administracji na podstawie art. 92 Ustawy o Samorządzie Pielęgniarek i Położnych  

z dnia 01 lipca 2011r. t.j. (Dz.U. z 2018, poz. 916 ze zm.) za okres 3 lat wstecz (art. 118 Kodeksu Cywilnego). 

Składki można odprowadzać samodzielnie, poprzez wpłatę w kasie OIPiP w Chełmie lub na wskazany 

poniżej rachunek bankowy. Osoby zatrudnione mogą upoważnić swojego pracodawcę do potrącania 

1% wynagrodzenia na rzecz OIPiP. 

 

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:  

Santander Bank Polska S.A. 2 Oddział w Chełmie 

nr 51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

Z podaniem w tytule przelewu: imię nazwisko, PESEL, okres za jaki płacona jest składka 

W przypadku wykonywania przelewu przez zakład pracy, obejmującego kilka osób konieczne jest prze-

słanie zestawienia zawierającego:  imię nazwisko, PESEL, kwotę składki ujętych w przelewie osób. 

 

SKARBNIK 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

(-) Jacek Kozioł 

http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
http://www.moipip.org.pl/media/doc/finanse/uchwala_kzpip_nr_18_i_22.pdf
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WYSOKOŚĆ I SPOSÓB OPŁACANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH  
OD O1 LUTEGO 2016 ROK 

Kto opłaca 
Wysokość miesięcznej 
składki członkowskiej 

1. Pielęgniarki i położne zatrudnione na  
stanowisku pielęgniarki i położnej: 
- umowa o pracę,  
- na podstawie stosunku służbowego,  
- wyłącznie na podstawie umowy zlecenia  
  i nie prowadzące działalności gospodarczej 

1% miesięcznego wynagrodzenia  
zasadniczego brutto 

/wysokość składki jest niezmienna,  
w przypadku  

wynagrodzenia chorobowego, 
czy innych nieobecności obniżających  

wynagrodzenie zasadnicze,  
kwota składki nie ulega zmianie 
np. wynagrodzenie zasadnicze na  

umowie 2.200,00 zł.  
– składka za 1 mc - 22,00 zł./  

2. Pielęgniarki i położne wykonujące zawód  
w ramach działalności gospodarczej – indywidual-
nej bądź grupowej praktyki zawodowej 0,75% przeciętnego miesięcznego  

wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez 
wypłat nagród z zysku ogłaszanego przez 

Prezesa GUS za ostatni kwartał  
poprzedniego roku kalendarzowego 

  
  

2016 rok - 32,10 zł 
2017 rok - 33,03 zł 
2018 rok - 35,55 zł 
2019 rok - 38,03 zł 

3. Pozostałe pielęgniarki i położne: 
-      zobowiązane do opłacania składek nie wymie-

nionych w pkt 1-2 tj. wpisane na listę członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych lecz 
nie wykonujące zawodu, które nie są objęte 
zwolnieniem z opłacania składek; 

-      wykonujące zawód wyłącznie poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły 
wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek  
i położnych; 

 
Z płacenia składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki i położne: 

 
1. bezrobotne, które są zarejestrowane w Urzędach Pracy (pod warunkiem przedłożenia  
zaświadczenia  z urzędu pracy); 

2. które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania  
wykonywania zawodu  w okręgowej izbie, której są członkiem; 

3. wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu; 

4. przebywające wyłącznie na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub 
rodzicielskim; 

5. pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej 
lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne 
źródło dochodu; 

6. będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/
położnictwo, które nie  wykonują zawodu; 

7. pobierających zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy; 

8. niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie  
przedemerytalne. 



 

 33 BIULETYN 

Przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrach prowadzonych 

przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 
 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie przypomina o obowiązku aktualizacji danych 

w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, a także art. 11 ust. 1 

pkt. 5 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych, każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest 

niezwłocznie zawiadomić okręgową izbę pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 

44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania. 

Dane objęte aktualizacją w rejestrze pielęgniarek i położnych: 

- zmiana nazwiska, 

- ukończenie kursów i specjalizacji, 

- ukończenie studiów wyższych, 

- zmiana miejsca zamieszkania, 

- zmiana miejsca zatrudnienia, 

- rozpoczęcia i ustania zatrudnienia, 

- zgubienie lub kradzież dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu, 

- zaprzestanie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej. 

 

Zgodnie z art. 107 ustawy o działalności leczniczej, pielęgniarki i położne wykonujące działalność leczni-

czą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązane są do zgłasza-

nia wszelkich zmian objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania. 

 

W przypadku niezgłoszenia zmian danych objętych rejestrem w ww. terminie podmiot  

prowadzący rejestr może w drodze decyzji administracyjnej nałożyć karę pieniężną w wysokości do 

dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

 

Aktualizacja danych jest niezmiernie ważna w momencie opiniowania  

warunków pracy i płacy. 

 

Aktualizacji danych dokonujemy na druku - Arkusz aktualizacyjny danych osobowych, który  

dostępny jest w Biurze OIPiP w Chełmie oraz na stronie internetowej: www.oipip-chelm.pl  

w zakładce dokumenty do pobrania – wnioski do pobrania.  

 

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O: 

- REFUNDACJĘ KOSZTÓW KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO 

- ZAPOMOGĘ FINANSOWĄ 

 
Wnioski o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego oraz wnioski o udzielenie zapo-

mogi finansowej będą rozpatrzone tylko wtedy, kiedy dane zawarte we wniosku będą zgodne z danymi 

w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane. 

 

AKTUALIZACJA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH JEST  

WARUNKIEM POZYTYWNEGO ROZPATRZENIA WNIOSKU. 
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Z żałobnej karty … 

„Są chwile, by działać i takie, 
kiedy pogodzić się z tym 
co przynosi los” 

 
Ze smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 09 czerwca 2019 roku we Włoszech 

w wieku 54 lat odeszła od nas na wieczny dyżur nasza Koleżanka pielęgniarka 
 

Ś.P. MARZENA KORNELUK  
Z DOMU KRUPIŃSKA  

 
Rodzinie, bliskim oraz znajomym składamy wyrazy  współczucia 
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

„Człowiek odchodzi lecz Miłość pozostaje. 

Mimo wielkiej rozpaczy pozwala żyć dalej” 

 

Koleżance Renacie Kruk 
wyrazy współczucia  
z powodu śmierci  

 

TATY 
 

składają 
Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej OIPiP w Chełmie i jego Zastępcy 
Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina 
na wszystkie sprawy pod niebem” 
                                                               Księga Koheleta 
 

Koleżance Renacie Kruk 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

 

TATY 
 

składają 
Koleżanki i Koledzy z Oddziału Pulmonologii 

Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie 



 

 

„Głos Wybrzeża”  

  
latem kochasz mnie najbardziej  
 
bo bez ubrania lekko przyjemnie  
  
pachną nasze ciała  
  
morską bryzą lub dymem z ogniska  
  
utratą pamięci  
  
beztroską zastygłą w bezruchu  
  
czekamy na skutki cyklicznych uniesień  
  
zbieramy siły na  
  
  
  
ostatni dzień lipca  
  
deszcz pokrzyżował nam plany 
  

,,Życie i Styl’’  

dostrzegł jej nagość  
pomimo okrytych ramion  
szalem z luksusowego butiku  
delikatne rysy twarzy  
której nie mógł zapomnieć  
przez lata nieobecności  
nienaganną figurę  
w utrzymaniu której  
towarzyszyły ciągłe wyrzeczenia  
ich rozmowa pociągnęła  
lawinę wspomnień  
ubranych w zapach fiołków  
wczesnowiosennych  
  
  
sierpień  
samotny biały żagiel  
rozpoczął rejs 
  
  
  
Iwona Chudoba  
- pielęgniarka SPWSzS Chełm 



 

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie 

UL. OBŁOŃSKA 20, 22-100 CHEŁM 

TEL./FAX 82 565 43 73  

e-mail:oipipchelm@o2.pl  

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl  

Nr konta: Santander Bank Polska II Oddział w Chełmie  
51 1500 1373 1213 7003 5127 0000 

BIURO CZYNNE—PRZYJĘCIA INTERSANTÓW: 

   poniedziałek    od 08.00 do 15.00  

   wtorek    od 08.00 do 15.00  

   środa     od 08.00 do 15.00 podczas dyżuru  do 16:30 

   czwartek    od 08.00 do 15.00 

   piątek    od 08.00 do 15.00 

Godziny pracy Przewodniczącej ORPiP w Chełmie  

Izabelli Chałaj 

 poniedziałek   od 12.00 do 16.00 

 wtorek   od 07.30 do 11.30 

 środa     od 11.30 do 15.30 

 czwartek   od 07.30 do 11.30 

 piątek    od 11.30 do 15.30 

   

Dyżury Wiceprzewodniczących ORPiP w Chełmie  
odbywają się według comiesięcznych ustaleń 

Wiceprzewodnicząca Barbara Kowalik                                  tel. 82 576-21-70 

Wiceprzewodnicząca Ewa Piskała                  tel. 82 562-33-06 

Sekretarz Beata Żółkiewska                     tel. 82 562-32-10 

Redakcja:  

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Chełmie, ul. Obłońska 20, 22-100 Chełm  

tel/fax 82 565-43-73 e-mail: oipipchelm@o2.pl 

strona internetowa: www.oipip-chelm.pl   

Zespół Redakcyjny: Izabella Chałaj, Beata Żółkiewska, Katarzyna Zdolska, Renata Kruk, Pawelec Teresa, 
Jacek Kozioł, Małgorzata Dworucha, Ewa Kostrzewa-Zabłocka 
Skład komputerowy:  Agnieszka Kowalczuk & Małgorzata Wancerz (OIPiP w Chełmie) 
Druk: ATTYLA Władysław Kardasz, Jacek Kardasz Sp. J. ul. Partyzantów 61, 22-400 Zamość 

DYŻURY PEŁNIĄ: 

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE  

pierwsza środa miesiąca w godzinach 15.00 - 17.00 

trzeci wtorek miesiąca dyżur telefoniczny w godzinach 08.00 - 10.00 

tel. 82 565 43 73 
 

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CHEŁMIE 

pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 13:00 - 14:00  

trzeci czwartek miesiąca w godzinach 14:30 - 15:30  

dyżur telefoniczny tel. 82 565 43 73 


