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SKŁADKA CZŁONKOWSKA
NA RZECZ SAMORZĄDU ZAWODOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
W myśl art. 11 ust. 2 pkt 4) ustające zawodu
ne okresy, mogą być one dochowy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorzą- • pielęgniarki i położne wykonu- dzone w drodze egzekucji.
dzie pielęgniarek i położnych (Dz.
jące zawód wyłącznie poza teU. Nr 174, poz.1038) członkowie sarytorium Rzeczypospolitej PolOdpowiadając na wątpliwości
morządu są obowiązani regularskiej, które nie złożyły wniosku dotyczące sytuacji, w której pienie opłacać składkę członkowską,
o wykreślenie z rejestru pielę- lęgniarka, położna jest niezdolna
której wysokość określa w drodze
gniarek i położnych
do pracy i pobiera wynagrodzeuchwały Krajowy Zjazd Pielęgnia- 4) W przypadku uzyskiwania do- nia chorobowe albo też zasiłek
rek i Położnych.
chodów jednocześnie ze źró- chorobowy należy stwierdzić, że
Delegację powyższą Krajodeł, o których mowa w pkt. 1 sytuacja ta nie ma wpływu na wywy Zjazd wykonał podejmując
i 2, składka członkowska powin- sokość składki. W myśl § 2 ust.1
uchwałę Nr 19 VI Krajowego Zjazna być naliczona z jednego źró- pkt. 1) cytowanej wyżej uchwały
du Pielęgniarek i Położnych z dnia
dła, z tego z którego wysokość nr 19, miesięczną składkę człon7 grudnia 2011 r. w sprawie wysoskładki jest wyższa.
kowską określono na poziomie 1%
kości składki członkowskiej oraz 5) W przypadku uzyskiwania do- miesięcznego wynagrodzenia zazasad jej podziału.
chodów jednocześnie z dzia- sadniczego w przypadku zatrudZatem obowiązkiem każdego
łalności gospodarczej oraz z in- nienia na stanowisku pielęgniarki
członka samorządu jest, aby składnego źródła, o którym mowa lub położnej na podstawie umowy
ka członkowska w wysokości okrew pkt. 1 i 2, składka członkow- o pracę albo na podstawie stosunślonej w uchwale Krajowego Zjazska powinna być naliczona na ku służbowego.
du na rzecz korporacji została odpodstawie pkt. 3 (38,75 zł), chyRzeczony przepis nie uzależnia
prowadzona.
ba że składka naliczona z inne- więc wysokości składki, od kwoty
go źródła byłaby wyższa.
faktycznie otrzymanego wynagroKrajowy Zjazd określił skład- 6) W przypadku zatrudnienia dzenia (netto lub brutto), a stanokę członkowską w wysokości:
na podstawie umowy o pracę wi o miesięcznym wynagrodzeniu
1) 1% miesięcznego wynagrodzeu więcej niż jednego pracodaw- zasadniczym, to jest kwocie wynania zasadniczego – w przypadcy, wysokość składki członkow- grodzenia zasadniczego wynikająku zatrudnienia na stanowisku
skiej obliczana jest od najwyż- cej z treści umowy o pracę.
pielęgniarki lub położnej na
szego miesięcznego wynagroPodobnie, nie mają wpływu na
podstawie umowy o pracę aldzenia zasadniczego.
określenie wysokości składki fakbo na podstawie stosunku służtyczne zmniejszenia kwoty otrzybowego.
Z opłacania składek członkow- manego wynagrodzenia z innych
2) 0,5 % miesięcznej emerytury,
skich zwolnione są pielęgniar- tytułów, jak choćby z tytułu zajęć
renty lub świadczenia przedki i położne:
komorniczych, czy też zwiększenia
emerytalnego.
• bezrobotne, które są zarejestro- zaliczki na podatek dochodowy od
3) 1% przeciętnego miesięcznewane w urzędzie pracy,
osób ﬁzycznych.
go wynagrodzenia dla przed- • przebywające na urlopie wychoReasumując należy stwierdzić,
siębiorstw bez wypłat z zysku,
wawczym lub pobierające zasi- iż niezależnie od długotrwałości
ogłaszanego przez Prezesa GUS
łek rehabilitacyjny,
okresu niezdolności do pracy, wyza ostatni kwartał poprzednie- • które zaprzestały wykonywania sokość składki członkowskiej jest
go roku kalendarzowego w rozawodu i złożyły wniosek, od- wyliczana w taki sam sposób, jaku 2013 – 38,75 zł:
nośnie zaprzestania wykonywa- ko 1% od wynagrodzenia zasad• osoby wykonujące zawód pielęnia zawodu.
niczego członka samorządu. Anagniarki, położnej w ramach dzialogicznie jest w przypadku składki
łalności gospodarczej – indywiSkładki członkowskie są płat- przypadającej za okres urlopu madualnej lub grupowej praktyki ne miesięcznie do 15 dnia każ- cierzyńskiego.
zawodowej
dego miesiąca, za miesiąc poPrzypominamy również, że
• wpisane do rejestru Dolnoślą- przedni.
przejście na emeryturę lub rentę
skiej Okręgowej Izby PielęgniaW przypadku braku wpłaty nie zwalnia z obowiązku opłacarek i Położnych lecz nie wykonu- należnych składek za dwa peł- nia składki członkowskiej do czasu

złożenia we właściwej okręgowej
izbie oświadczenia o zaprzestaniu
wykonywania zawodu i skreślenia
z rejestru.
W związku z tym, że pomoc ﬁnansowa w formie zapomogi, refundacji, bezpłatnego szkolenia
udzielana przez Okręgową Izbę
uzależniona jest od udokumentowania systematycznego opłacania składki członkowskiej należy
pamiętać, aby przy zmianie pracodawcy pobrać zaświadczenie
o okresie opłacania składek członkowskich na rzecz samorządu.
Składki można odprowadzać:
1. Poprzez dział księgowo – ﬁnansowy swojego pracodawcy – na
konto Dolnośląskiej Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych we
Wrocławiu. Przelew powinien
zawierać: nazwę zakładu pracy, imienny wykaz pielęgniarek
i położnych oraz miesiąc za który wpłacana jest składka.
2. Samodzielnie – w kasie Dolnośląskiej Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu, ul Powstańców Śląskich
50:
- poniedziałek ......... 10 – 16
- wtorek .......................11 - 14
- środa ............................8 - 15
- czwartek ................. 10 – 16
w piątek kasa nieczynna
lub na konto Dolnośląskiej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
Bank PEKAO S A O/ Wrocław
Nr 63 1240 6670 1111 0000 5641
0435
Przelew bankowy lub przekaz pocztowy powinien zawierać:
imię, nazwisko, adres zamieszkania pielęgniarki lub położnej oraz
miesiąc za który wpłacana jest
składka.

Od redakcji
Nadszedł najkrótszy z miesięcy w roku. Jeszcze zimowy, ale już pełen zwiastunów zbliżającej się wiosny. Coraz częściej ludzie wychodzą z domów, wyjeżdżają na wyprawy, które mają przynieść chwile relaksu i uspokojenia. Często
celem zimowych wyjazdów są góry, których krajobrazy budzą respekt i dają
wyciszenie, tak bardzo potrzebne w świecie w którym króluje hałas, wrzask
i zdenerwowanie. Cisza gór pozwala na moment zadumy i budzi zachwyt na
ogromem i potęgą natury. Wśród wielu poetów, którzy chętni pisali o górach,
znalazł się też Kazimierz Przerwa -Tetmajer, który z górami związał swoje życie. Jego utwory nie tylko sławią górskie widoki, ale zmuszają do reﬂeksji.
Zamyślenie budzi w człowieku każde wydarzenie, jakie wokół nas się dzieje. Zawsze gdzieś w głębi naszego wnętrza pojawiają się myśli, których się nie
spodziewamy i które nakazują zweryﬁkować swoje poglądy i oceny. Są bowiem
blisko nas chwile, które postrzegamy może jako zbyteczne i nie na miejscu.
Luty to miesiąc, w którym obchodzony jest Światowy Dzień Chorych. Wydawać by się mogło, że takie święto nikomu nie jest potrzebne, bo w nowoczesnym świecie goniącym za modą i sukcesem, symbolem człowieka jest zgrabna sylwetka tryskającą zdrowiem, A Dzień Chorych przypomina o sprawach,
jakie współczesny człowiek pragnie zamknąć w czterech ścianach szpitala czy
hospicjum. Jednakże pracujące wśród chorych pielęgniarki i położne wiedzą,
że każdy pragnie zostać zauważony. Chorzy nie pragną rozgłosu i świateł jupiterów, ale delikatnego pochylenia się nad ich zdrowiem, dotyku przyjaznej
dłoni, zainteresowania ze strony bliskich. Często marzą po prostu o spokoju,
o odejściu, o końcu dotkliwego bólu.
Światowy Dzień Chorych został ustanowiony przez papieża Jana Pawła
II w dniu, który wydaje się jakby zaprzeczeniem choroby. Jest to 11 lutego –
dzień poświęcony Matce Boskiej z Lourdes, której sanktuarium słynie z licznych uzdrowień. Miejsce położone w Pirenejach przyciąga tłumy pielgrzymów, wśród których często spotyka się chorych, którym nawet współczesna
medycyna nie potraﬁ pomóc. Ci, wobec których stracono nadzieję na polepszenie stanu zdrowia, właśnie we francuskim ośrodku kultu szukają ostatniej szansy.
Nigdy nie wiemy, jak potoczą się nasze losy. Czy będziemy tryskać zdrowiem i optymizmem do końca naszych dni, czy też przypadkowy dzień stanie
się początkiem dręczącej nas gehenny, związanej z utratą zdrowia, wypadkiem, zniedołężnieniem? Każda nawet najbardziej nieprawdopodobna historia jest możliwa. Dziś opiekujemy się chorymi, jutro – być może – inni będą
opiekować się nami. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale... Dlatego w Dniu
Chorego wyciągnijmy dłoń, do osób potrzebujących wsparcia i opieki, czasem nie tylko ﬁzycznego, ale nade wszystko duchowego.
Praca w zawodzie pielęgniarki czy położnej to ciągłe pochylanie się na chorymi, potrzebującymi pomocy i leczenia. Dzień Chorych jest też spojrzeniem
na osoby, dzięki którym ich życie staje się łatwiejsze, spokojniejsze i bardziej
godne. Warto więc pamiętać, że to dzięki naszej codziennej pracy ludzie o zniszczonym zdrowiu mogą jeszcze ucieszyć się życiem. I kiedyś nam podziękują,
a słowa wdzięczności stanowić będą wyraz uznania dla naszego poświęcenia
i oddania wykonywanej profesji
Redakcja

WIDOK ZE ŚWINICY
DO DOLINY WIERCHCICHEJ

Taki tam spokój... Na gór zbocza
światła się zlewa mgła przezrocza,
na senną zieleń gór.
Szumiący z dala wśród kamieni
w słońcu się potok skrzy i mieni
w srebrnotęczowy sznur.
Ciemnozielony w mgle złocistej
wśród ciszy drzemie uroczystej
głuchy smrekowy las.
Na jasnych, bujnych traw pościeli
pod słońce się gdzieniegdzie bieli
w zieleni martwy głaz.
O ścianie nagiej, szarej, stromej,
spiętrzone wkoło skał rozłomy
w świetlnych zasnęły mgłach.
Ponad doliną się rozwiesza
srebrzystoturkusowa cisza
nieba w słonecznych skrach.
Patrzę ze szczytu w dół: pode mną
przepaść rozwarła paszczę ciemną –
patrzę w dolinę, w dal:
i jakaś dziwna mię pochwycą
bez brzegu i bez dna tęsknica,
niewysłowiony żal...
Kazimierz Przerwa- Tetmajer

Informacje

ZAKŁAD
OPIEKUŃCZO – LECZNICZY
w OŁAWIE
Kierownik ZOL – Teresa Domańska – licencjat
pielęgniarstwa
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym o proﬁlu ogólnym dla pacjentów dorosłych.
Zadaniem zakładu Opiekuńczo-Leczniczego jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły leczenie szpitalne, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, nie wymagają dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień
niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają profesjonalnej pielęgnacji, rehabilitacji oraz nadzoru lekarskiego.
Hospitalizację pierwszych pacjentów rozpoczęto
01.08.2012r .

HOSPICJUM STACJONARNE W OŁAWIE
Kierownik: lek. med. Małgorzata Sikorska-Spyt – Specjalista medycyny paliatywnej i onkologii klinicznej
Hospicjum w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Oławie mieści się na I piętrze w nowo wyremontowanej przychodni przy ul. Baczyńskiego 1.
Dnia 1.07.2012 zostali przyjęci pierwsi pacjenci..
Świadczenia opieki hospicyjnej to wszechstronna, kompleksowa opieka nad pacjentami nieuleczalnie chorymi, która ma na celu zapobieganie
i uśmierzenie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i obejmuje wsparcie dla rodziny. Opiekę paliatywną w placówce sprawuje profesjonalny zespół: w skład którego wchodzą: lekarze,
pielęgniarki,psycholog, rehabilitanci i personel
pomocniczy.
Pobyt w hospicjum dla pacjenta jest bezpłatny, gdyż świadczenie w całości ﬁnansowane jest
przez NFZ.
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Informacje
UWAGA!
Nowe rozporządzenie
w sprawie ekspozycji zawodowej
przepisy obowiązują od marca 2013!
Z dniem 11 marca 2013 r. wchodzą w życie
nowe procedury związane z narażeniem na
zranienie ostrymi narzędziami oraz kontakt
ze skażonym materiałem biologicznym przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
W praktyce oznacza to, że każda pielęgniarka i położna powinna znać nowe procedury pracy przy narażeniu na ekspozycję
i właściwie postępowanie ze sprzętem i substancjami niebezpiecznymi.
http://www.mz.gov.pl/wwwﬁles/ma_struktura/docs/narzranienie_201210041114_ proj.
pdf
Wrocław, 15 stycznia 2013 r.
ZESPÓŁ PIELĘGNIAREK
ŚRODOWISKA
NAUCZANIA I WYCHOWANIA
działający przy DOIPiP
zwraca się z uprzejmą prośbą
do koleżanek pielęgniarek
zatrudnionych w środowisku nauczania
i wychowania o zgłaszanie problemów występujących w miejscu pracy, które wymagały by rozwiązania na forum Zespołu.
Problemy i propozycje proszę zgłaszać na
adres: info@doipip.wroc.pl
za Zespół

Barbara Walczak-Chociej

MINISTERSTWO ZDROWIA
RZECZNIK PRASOWY
Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

INFORMACJA PRASOWA
w związku z głosowaniem w Parlamencie Europejskim (Komisja Rynku Wewnętrznego Ochrony
Konsumentów) w sprawie Zmiany zasad uznawania kwaliﬁkacji zawodowych polskich pielęgniarek
w dniu 23 stycznia 2013 r.
23 stycznia 2013 r. w Parlamencie Europejskim przedmiotem głosowania była propozycja Zmiany zasad uznawania kwaliﬁkacji zawodowych polskich pielęgniarek, o których mowa w Dyrektywie 2005/
36/WE o uznawaniu kwaliﬁkacji zawodowych.
W wyniku głosowania zostały przyjęte zgłaszane przez stronę polską poprawki polegające na:
• automatycznym uznawaniu kwaliﬁkacji polskich pielęgniarek (absolwentek liceów medycznych) na zasadzie praw nabytych;
• zmianie warunków uznawania kwaliﬁkacji pielęgniarek (absolwentek szkół pomaturalnych) polegającej na skróceniu wymaganego doświadczenia zawodowego pielęgniarek (3 kolejne lata
z ostatnich 5 lat, zamiast aktualnego wymogu: 5 lat doświadczenia z ostatnich 7 lat).
Zmiany otwierają drogę do dalszych prac Komisji Europejskiej
i Rady Unii Europejskiej nad uznaniem kwaliﬁkacji polskich pielęgniarek w ramach UE.
Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz podczas spotkań z Komisarzem ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów, podejmował niejednokrotnie temat polskiej inicjatywy zmierzającej do zrównania uprawnień polskich pielęgniarek z pielęgniarkami z innych państw członkowskich na zasadach praw nabytych, w świetle rewizji dyrektywy
o uznawaniu kwaliﬁkacji zawodowych.
/-/Krzysztof Bąk
Rzecznik Prasowy

KONSULTANCI WOJEWÓDZCY W DZIEDZINACH:
PIELĘGNIARSTWA
– mgr JOLANTA KOLASIŃSKA,

UM Wydział Nauk o Zdrowiu,
ul. Bartla 5, 51-618 Wrocław,
e-mail: jolanta.kolasinska@am.wroc.pl, tel. 0-71/ 784 18 45;

PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO
– EWA CHLEBEK, ul. Urzędnicza 1, 55-020 Żórawina,
e-mail: echlebek@op.pl, tel. 728-515-055

PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO
– mgr DOROTA MILECKA
Akademicki Szpital Kliniczny,
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
tel. 071/733-11-90, 733-11-95, 662-232-595

2 (256) 2013

PIELĘGNIARSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO
– mgr KATARZYNA SALIK
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1,
ul. M. Skłodowskiej-Curie 58, 50-368 Wrocław
tel. 71 327-09-30, 71/784-21-75 606 99 30 95;
e-mail: kasiasalik1@wp.pl,

PIELĘGNIARSTWA W GINEKOLOGII
I POŁOŻNICTWIE

– mgr URSZULA ŻMIJEWSKA,
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza,
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław,
tel. 0-71/342-86-31wew. 344, 604-93-94-55, 667-977-735
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Epidemiologia – grypa
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO – Państwowy Zakład Higieny
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24, tel.: +48 22 849 76 12, faks +48 22 849 74 84, www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Regon: 000288461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWIFT CODE): BPKO PL PW

Prof. dr hab. Lidia B. Brydak
Kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy,
Krajowego Ośrodka ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH.

PRAWDA I MITY NA TEMAT GRYPY
Na pytania dotyczące najczęściej pojawiających pytań na forach internetowych dotyczących grypy odpowiada prof. dr hab. Lidia
Brydak, Kierownik Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowego Ośrodka ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH.
1. W jaki sposób należy leczyć grypę, w sytuacji gdy już na nią zachorujemy?
Zgodnie z danymi Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO) i Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) medycyna od wielu lat dysponuje lekami przeciwgrypowymi nowej generacji, tzw. inhibitorami neuraminidazy,
dostępnymi jedynie na receptę. Leki te znajdują zastosowanie nie tylko w leczeniu, lecz także w proﬁlaktyce.
W przypadku grypy sezonowej leczenie stosuje się po wcześniejszym potwierdzeniu laboratoryjnym, że przyczyną choroby jest zakażenie wirusem grypy, ze względu na konieczność
ograniczenia możliwości powstawania szczepów
wirusa grypy opornych na te leki. Aby były one
skuteczne, muszą być podane jak najszybciej
od momentu wystąpienia choroby, tj. najlepiej
w ciągu 36 godzin, maksymalnie 48 godzin po
uprzedniej diagnostyce laboratoryjnej. Należy
jednak pamiętać o proﬁlaktyce, a przede wszystkim o szczepieniach przeciwko grypie, wówczas
leczenie nie byłoby potrzebne.
2. Czy witamina C pomaga w leczeniu
grypy?
Witamina C ani nie pomaga ani nie szkodzi.
Z dotychczas przeprowadzonych badań naukowych wynika, że nie ma ona wpływu na przebieg infekcji.
3. Jaki mają wpływ preparaty OTC (leki dostępne bez recepty lekarskiej) na leczenie grypy?
Często słyszy się o stosowaniu preparatów
OTC w leczeniu grypy. Grypa nie jest chorobą, w której powszechnie stosowane leki „przeciwgrypowe” mogą zapobiec wielonarządowym
komplikacjom. Preparaty, o których mowa jedy-
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nie zmniejszają nasilenie objawów, ale nie mają
wpływu na wirusa grypy.
4. Czym różni się grypa od przeziębienia,
w jaki sposób można to rozróżnić?
Objawy grypy nie są specyﬁczne, co oznacza,
że różne objawy kliniczne wywołane przez wirusa grypy mogą być również wywołane przez
inne wirusy oddechowe, bowiem, w tym samym
czasie, kiedy krąży wirus grypy, w populacji są
obecne również wirusy grypopodobne. Objawy
grypopodobne może wywołać ponad 200 wirusów oddechowych.
Cechą charakterystyczną przeziębienia jest
zazwyczaj zmniejszenie drożności nosa, średnie
objawy zmęczenia, osłabienia, ból oczu, kaszel.
Temperatura, stan podgorączkowy, utrata apetytu, ból głowy występują rzadko.
Grypa:
Kliniczny obraz grypy obejmuje: nagłe wystąpienie choroby, gorączkę powyżej 39st. C
trwającą 1-2 dni, dreszcze, bóle głowy, stawów,
mięśni, znacznie osłabienie, zajęcie układu oddechowego objawiającego się kichaniem, zapaleniem błony śluzowej nosa, bólem gardła, suchym napadowym kaszlem, poczuciem ogólnego rozbicia.
5. Czy można w warunkach domowych
zdiagnozować grypę?
Rozpoznanie grypy jedynie na podstawie objawów klinicznych możliwe jest tylko podczas
epidemii, ale infekcję grypową można potwierdzić laboratoryjnie. Obecnie istnieją tzw. szybkie testy przyłóżkowe, a wynik otrzymujemy w
ciągu 15 minut. Czułość i specyﬁczność takiego testu jest niższa w porównaniu z badaniami
wykonywanymi w specjalistycznym laboratorium, ale niejednokrotnie są pomocne. Materiał
do badań pobierany jest np.: z wymazu z nosa,
z nosogardzieli, z popłuczyn z gardła, z wysięku z ucha środkowego, z płynu mózgowo-rdzeniowego, z materiału biopsyjnego. Istnieje kilka
metod identyﬁkacji infekcji spowodowanej przez
wirusa grypy, począwszy od prostych, wykonywanych w gabinetach lekarskich, aż do biologii

molekularnej włącznie.
6. Kiedy osoba chora przestaje zakażać
grypą, czy dopiero wtedy, gdy ustępują objawy?
Osoba dorosła zakażona wirusem grypy może zakażać innych przez 3-5 dni od chwili pojawienia się objawów chorobowych, natomiast
dziecko może być źródłem zakażenia dla innych
nawet do 7 dni.
7. W jaki sposób zakażamy się grypą?
Podczas bezpośredniego kontaktu z osobą zarażona wirusem grypy. Wirus jest przenoszony
poprzez wdychanie mikroskopijnych wydzielin
z dróg oddechowych chorego, który wykazuje największą zakaźność w objawowym okresie infekcji.
8. Czy w leczeniu grypy pomagają antybiotyki?
Antybiotyki nie pomagają w leczeniu grypy,
ponieważ antybiotyki, przeznaczone są do zwalczania bakterii, a nie wirusów. Zatem przy infekcji grypowej należy unikać podawania antybiotyków, jeżeli nie ma wskazań lekarskich.
9. Jak na wirusa z aktualnego sezonu może
pomóc szczepionka, która powstała z wirusa z
poprzedniego sezonu skoro wirusy grypy się
tak szybko mutują?
Dzięki zastosowaniu najnowszej techniki biologii molekularnej, szczepy wirusa grypy użyte do szczepionek przeciwko grypie są prawie
w 100% zgodne z tymi, które pojawią się w kolejnym sezonie epidemicznym, co potwierdzają
badania laboratoryjne.
10. Co należy zrobić, aby uchronić siebie i swoją rodzinę przed zachorowaniem
na grypę?
Najskuteczniejszą i najtańszą metodą zapobiegania grypie jest poddanie się szczepieniu.
Zgodnie z zaleceniami WHO, ACIP zaszczepić
się powinni wszyscy chętni, ,a zwłaszcza osoby z grup wysokiego ryzyka bez względu na
wiek, członkowie ich rodzin, dzieci od 6 m.ż-18 r. ż oraz osoby opiekujące się dziećmi poniżej 6 m.ż.
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11. Kiedy jest najlepszy moment aby się
szczepić przeciwko grypie, czy to prawda,
że powinno się zaszczepić najpóźniej w październiku?
Nie ma, terminu dotyczącego szczepień, ale
osoby z grup podwyższonego ryzyka powinny
się zaszczepić jak tylko szczepionka dostępna
jest w aptece i szczepimy się co sezon epidemiczny, ze względu na dużą zmienność wirusa
grypy. Należy jednak pamiętać, że o szczepieniu decyduje lekarz na podstawie zaleceń najnowszych ACIP, WHO, który bierze pod uwagę, czy nie jesteśmy w trakcie leczenia, np. antybiotykami, lub nie byliśmy szczepieni innymi
szczepionkami itp.
12. Z danych WHO i Zakładu Badania Wirusów Grypy, Krajowego Ośrodka ds. Grypy
wynika, że Polska pod względem wszczepialności przeciwko grypie zajmuje bardzo niska
pozycję na tle Europy. Z czego to może wynikać? Co robi rząd w kierunku ratowania ludzi przed epidemia grypy?
W Polsce liczba osób szczepiących się przeciwko grypie maleje, a wg wskazań WHO powinno się szczepić jak największy procent popu-

lacji osób w kraju. W Polsce od wielu sezonów
epidemicznych Urzędy Marszałkowskie prowadziły darmowe akcje szczepień przeciwko grypie osób powyżej 64 r.ż.
Nasz kraj znajduje się na przedostatnim
miejscu w Europie odnośnie odsetka zaszczepionych osób.
Z powodu ryzyka wystąpienia wielonarządowych powikłań, szczepienie powinno być traktowane jako rzetelna praktyka lekarska i dbałość o zdrowie.
13. Dlaczego Polacy nie chcą się szczepić
przeciwko grypie?
Wynika to prawdopodobnie ze zbyt małej
wiedzy o samej chorobie, komplikacjach pogrypowych, rodzajach szczepionki i w tym miejscu
należy stwierdzić, że zarejestrowane w Polsce
szczepionki przeciwko grypie zawierają jedynie fragment wirusa grypa, który nie jest zdolny do namnażania się w organiźmie i wywołania
choroby, mylenie przeziębienie z grypą, mylenie niepożądanych odczynów poszczepiennych
z powikłaniami pogrypowymi itp. Zakład Badania Wirusów Grypy, Krajowy Ośrodek ds. Grypy informuje, że skutki wielonarządowych po-

wikłań pogrypowych należy rozpatrywać nie
tylko w aspekcie zdrowotnym, tragedii ludzkich z powodu zgonu osoby bliskiej, które nie
są do oszacowania, ale również w aspekcie ekonomicznym. Dlatego sposobem na zwiększenie
liczby osób zaszczepionych powinna być ciągła
edukacja społeczna.
14. Wielu ludzi twierdzi, że szczepienia
przeciwko grypie są nieskuteczne i napędzają tylko zysk ﬁrm farmaceutycznych, czy to
prawda?
Szczepionki to dobrodziejstwo współczesnej
medycyny, które pomogły poradzić sobie z wieloma chorobami, stanowiącymi wcześniej śmiertelne niebezpieczeństwo dla człowieka. Aktualnie wiele chorób dzięki szczepionkom, albo ma
łagodniejszy przebieg, albo praktycznie zostały wyeliminowane. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku grypy – szczepionka od dziesiątków lat stała się sposobem na zapobieganie
grypy. Zatem określanie sukcesu medycyny jakim jest szczepionka w kategoriach zysku ﬁrm
farmaceutycznym, jest przekreśleniem dorobku
naukowego wielu naukowców.

UWAGA ZMIANA MIEJSCA, W KTÓRYM BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ SZKOLENIA
ORGANIZOWANE PRZEZ ODDZIAŁ POLSKIEGO TOWARZYSTWA PIELĘGNIARSKIEGO !!!
OD 2013 r. ZAPRASZAMY PAŃSTWA
DO SIEDZIBY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
WE WROCŁAWIU PRZY ULICY POWSTANCÓW ŚLĄSKICH 50.
TERMINARZ
I TEMATYKA SZKOLEŃ

21 marzec 2013 r. godz. 13.00
dr n med. Ernest Kuchar specjalista chorób zakaźnych
21 luty 2013 r. godz. 13.00
„Szczepienia w codziennej praktyce pielęgniarmgr Katarzyna Salik Konsultant Wojewódzki skiej”
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla
województwa dolnośląskiego
18 kwiecień 2013 r. godz. 13.00
„Zakażenia wywołane rotawirusami i norowiJolanta Kowalik licencjat pielęgniarstwa
rusami – postępowanie w sytuacji zagrożenia epi„Syndrom dziecka maltretowanego”
demiologicznego”
W imieniu Zarządu Oddziału
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
mgr Julia Peszyńska

Zarząd Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Akademickim Szpitalu Klinicznym przy ul. Borowskiej zaprasza na wykłady – szkolenia – o godzinie 13 w sali 3.48 na II
piętrze w budynku H
Odżywianie w cukrzycy – 13 luty 2013
Podawanie insuliny i innych leków w terapii cukrzycy – 13 marzec 2013
Powikłania cukrzycy – hipoglikemia – 15 kwietnia 2013
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Epidemiologia – grypa
Prof. dr hab. Lidia Brydak i eksperci z NIZP-PZH

OCENA SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ ZAKAŻEŃ DRÓG
ODDECHOWYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM GRYPY,
W SEZONIE EPIDEMICZNYM 2012/2013
W sezonie epidemicznym 2012/2013
zarejestrowano w Polsce niemal dwukrotnie większą liczbę zgłoszeń podejrzeń zachorowań na grypę i wirusy grypopodobne, niż w analogicznym okresie
poprzedniego sezonu (http://www.pzh.
gov.pl/oldpage/epimeld/grypa/2013/G_
13_01B.pdf ), co w części wynika z poprawy zgłaszalności zachorowań w niektórych województwach.
Zgodnie z informacją Światowej Organizacji Zdrowia z powodu wielonarządowych powikłań pogrypowych na
świecie umiera od 0,5 do 1 miliona osób
rocznie. Zgony dotyczą zwykle osób
o obniżonej odporności, w tym osób
z grup podwyższonego ryzyka. Mogą
one także dotyczyć osób zdrowych.
Obecna sytuacja epidemiologiczno-wirusologiczna nie daje podstaw do
zaostrzenia metod nadzoru nad grypą
w skali kraju, ani do ogłaszania specjalnego alertu epidemiologicznego.
Bardzo istotną kwestią jest wzrost
świadomości społeczeństwa o skutkach
zagrożeń jakie niesie ze sobą zakażenie
spowodowane przez wirus grypy nie
tylko w aspekcie zdrowotnym ale także
w aspekcie ekonomicznym. Szczególną
rolę pełnią tutaj lekarze oraz przestrzeganie przez społeczeństwo podstawowych zasad higieny.
Niska świadomość społeczna i brak
wiedzy na temat powikłań pogrypowych skutkuje niską wszczepialnością
przeciw grypie zarówno pacjentów jak
i pracowników ochrony zdrowia.
Szczepionki dostępne w Polsce są
szczepionkami trójskładnikowymi, inaktywowanymi zawierającymi jedynie
fragment wirusa grypy: A/H1N1/, A/
H3N2/ oraz typ B, które nie są w stanie
wywołać choroby. Należy podkreślić,
że od dwóch sezonów epidemicznych
szczepionka przeciwko grypie zawiera
podtyp A/H1N1/pdm09. Są to szczepionki bezpieczne i skuteczne. Nie zawierają tiomersalu. Doniesienia o niepożądanych odczynach poszczepiennych
(narkolepsja) po szczepionkach przeciw grypie dotyczyły szczepionki nie
zastosowanej nigdy w Polsce.
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ZAPOBIEGANIE ZACHOROWANIOM NA GRYPĘ Z ZASTOSOWNIEM PROFILAKTYKI PRZY UŻYCIU SZCZEPIEŃ (NA PODSTAWIE
ZALECEŃ ACIP 2012 I PSO 2013)

ło 12 miesięcy. Żaden ze składników
szczepionki nie powoduje zachorowania
na grypę. Szczepionki przeciw grypie są
skuteczne w zapobieganiu zachorowaniom u ok. 70-90% zdrowych dorosłych,
w niektórych populacjach skuteczność
ZALECENIA DOTYCZĄCE SZCZE- może być mniejsza.
PIEŃ PRZECIWKO GRYPIE
Szczepionki przeciw grypie stosuje ZASADY ZAPOBIEGANIA ZAKAsię w celu zapobiegania grypie, szcze- ŻENIOM WIRUSEM GRYPY
gólnie u osób o zwiększonym ryzyku ZALECENIA INDYWIDUALNE
wystąpienia powikłań pogrypowych
W okresie epidemicznym czas je(dzieci, przewlekle chorzy bez względu sienno-zimowy jest tym o zwiększonej
na wiek, np. na choroby układu krąże- zapadalności na zakażenia wirusowe
nia, cukrzycę, mukowiscydozę, choro- dróg oddechowych. Grypa jest chorobą
by układu oddechowego, niewydolność zakaźną, która niejednokrotnie powonerek, niedokrwistość, a także osoby po duje, wielonarządowe powikłania, dla50. roku życia oraz osoby, u których wy- tego zapobieganie grypie przez szczestępuje zwiększone ryzyko zachorowa- pienia jest podstawowym sposobem
nia ze względu na wykonywany zawód proﬁlaktyki. Trzeba jednak pamiętać,
[np. personel medyczny]). Szczepienia że szczepienia przeciw grypie nie chroprzeciw grypie są również ważne dla nią przed zakażeniami wywoływanymi
osób, które nie należą do grup ryzyka. przez inne wirusy oddechowe.
Są to osoby aktywne zawodowo, któStosowanie się do podstawowych zare bardzo często opiekują się dziećmi leceń sanitarno-higienicznych stanowią
i osobami starszymi. Należy pamiętać, podstawę do ograniczenia szerzenia się
że szczepiąc siebie chronimy też innych, zakażeń wirusów oddechowy
w szczególności osoby najbliższe, po- • Jeżeli to możliwe, unikaj bliskich konnieważ prawdopodobieństwo zakażenia
taktów z innymi ludźmi. Rozmawiaj
wirusem grypy jest wtedy mniejsze.
z nimi na dystans i nie prosto twaSzczepienia wykonuje się zgodrzą w twarz.
nie z oﬁcjalnymi zaleceniami ame- • Jeżeli kaszlesz lub kichasz kryj twarz
rykańskiego Komitetu Doradczego
w łokieć, nie w dłoń.
ds. Szczepień (ACIP) i krajowego Pro- • Jeśli jesteś chory pozostań w domu.
gramu Szczepień Ochronnych (PSO). • Unikaj zgromadzeń i przebywania w
Zwłaszcza osoby z grup podwyższozamkniętych pomieszczeniach z innego ryzyka powinny się szczepić jak
nymi ludźmi.
tylko szczepionka jest dostępna w ap- • Korzystaj z komunikacji zbiorowej
tece, czyli przed sezonem grypowym.
tylko jeśli to jest konieczne i staraj
Zgodnie z zaleceniami WHO osoby nie
się zachować dystans do innych pazaszczepione na początku sezonu mogą
sażerów.
się szczepić nawet wtedy, kiedy wirus • Myj ręce wiele razy w ciągu dnia,
krąży w populacji. Do szczepienia kwaszczególnie po kontaktach z innymi
liﬁkuje lekarz.
ludźmi. Jeżeli możesz stosuj mydło
Co sezonowe rutynowe szczepienie
i ręcznik papierowy, albo zaopatrz
przeciwko grypie zaleca się wszystkim
się w jednorazowe chusteczki nasąosobom zgodnie z PSO. Poziom przeczone alkoholem.
ciwciał antygrypowych pojawia się już 7 • Nie dotykaj rękami oczu, nosa i ust
dnia po zaszczepieniu i wzrasta w miarę
bez naprawdę istotnej potrzeby, a jeupływu czasu. Po podaniu szczepionki
śli to musisz zrobić najpierw umyj
układ immunologiczny wytwarza swodokładnie ręce.
iste przeciwciała przeciwko wirusom
grypy. Swoista odporność po podaniu
Dostępne w Polsce szczepionki przeszczepionki i utrzymuje się przez oko- ciwko grypie są bezpieczne i skuteczne.

Zwłaszcza osoby z grup podwyższonego ryzyka powinny się szczepić jak
tylko szczepionka jest dostępna w aptece, czyli przed sezonem grypowym.
Zgodnie z zaleceniami WHO osoby nie
zaszczepione na początku sezonu mogą
się szczepić nawet wtedy, kiedy wirus
krąży w populacji. Do szczepienia kwaliﬁkuje lekarz.
ZALECENIA DLA PRACODAWCÓW
1. Jeżeli jesteś pracodawcą pamiętaj,
że gorliwość chorego pracownika,
który mimo choroby przychodzi do
pracy, nie tylko szkodzi jemu samemu, ale również innym pracownikom
i w konsekwencji Twojej ﬁrmie.
2. Jeżeli masz pracowników, którzy
z racji stanowiska są szczególnie narażeni na zakażenie dróg oddechowych np. kasjerzy supermarketów,
powinieneś dopilnować, aby wszyscy
oni byli zaszczepieni. A najlepiej, aby
byli zaszczepieni wszyscy twoi pracownicy, którzy nie mają przeciwskazań lekarskich do szczepień. Jeśli mają takie przeciwwskazania przenieś
ich w sezonie grypowym na takie
stanowiska pracy, gdzie mają ograniczony kontakt z ludźmi.
3. Pracownicy mający bezpośredni
kontakt z klientami muszą w razie
choroby być bezwzględnie odsunięci od pracy.
4. Dopilnuj, aby w miejscu pracy był
dostępny dla pracowników pojemnik
z płynem dezynfekującym do częstej
dezynfekcji rąk.
5. Wywieś w miejscu pracy zalecenia
dotyczące indywidualnych działań
zapobiegających zakażeniom dróg
oddechowych.
6. Jakikolwiek jest charakter Twojej instytucji, jeżeli dbasz o swoje interesy, zorganizuj i opłać szczepienia pracowników przeciw grypie.
W razie pytań dotyczących grypy,
prosimy o kontakt z Krajowym Ośrodkiem ds. Grypy NIZP-PZH pod numerem telefonu 22 54 21 274, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.35.
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Informacje z NIPiP
NIPIP-NRPiP-DM.0025.15.2013
Warszawa, 7 stycznia 2013 r.

Szanowni Państwo,
W załączeniu przesyłam pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących możliwości wykonywania zawodu pielęgniarki na podstawie umowy
cywilnoprawnej bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Z poważaniem

(-) Joanna Walewander Sekretarz NRPiP

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Pielęgniarek i Położnych
MZ-PP-078-8512-1/RJ/12
Warszawa 28.12.2012
Pani Joanna Walewander
Sekretarz NRPiP
ul. Pory 78/10, 02-757 Warszawa
Szanowna Pani Sekretarz
W związku z pismem z dnia 8 listopada
2012 r. (znak: NIPiP-NRPiP-DM.0025.279.2012)
w sprawie udzielenia wyjaśnień dotyczących
możliwości wykonywania zawodu pielęgniarki na podstawie umowy cywilnoprawnej bez
konieczności uzyskania wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
uprzejmie informuję.
W opinii Departamentu Pielęgniarek i Położnych, wątpliwości prawne zgłaszane przez pielęgniarki w przedmiotowej sprawie, mogą wynikać z niewłaściwej wykładni przepisu art. 5 ust.
l ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn.
zm.), w związku z art. 19 ust. l ustawy z dnia 15
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
(Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.).
Zgodnie z art. 5 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej lekarze i pielęgniarki mogą wykonywać swój zawód
w ramach działalności leczniczej na zasadach
określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych, po wpisaniu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa
w art. 100 ww. ustawy. W przypadku pielęgniarek, przepisem odrębnym będzie ustawa z dnia
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. W świetle art. 19 ust. l tej ustawy, pielęgniarka i położna mogą wykonywać zawód:
1) w ramach umowy o pracę;
2) w ramach stosunku służbowego;
3) na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) w ramach wolontariatu;
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5) w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Należy podkreślić, że artykuł 5 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej opisuje jeden z dwóch typów podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. praktyki zawodowe (indywidualne lub grupowe). Zgodnie ze
stanowiskiem doktryny, przez „praktykę zawodową”, o której mowa w ww. ustawie, należy
rozumieć działalność gospodarczą jako indywidualną lub grupową praktykę lekarską albo
praktykę pielęgniarki lub położnej. Dokonując
wykładni systemowej przepisu art. 5 ust. l pkt 2
ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej należy uznać, że jeżeli pielęgniarka
będzie wykonywać zawód w ramach indywidualnej praktyki, wówczas taka działalność lecznicza będzie wymagała wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Natomiast w oparciu o art. 19 ust. l ustawy z dnia 15
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
pielęgniarka może wykonywać zawód nie tylko
w ramach praktyk zawodowych, lecz także w innych formach np. na podstawie umowy cywilnoprawnej. Przepisy ww. ustawy, nie nakładają
na pielęgniarkę obowiązku wpisania do rejestru
podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
działalności polegającej na wykonywaniu zawodu: w ramach umowy o pracę, w ramach stosunku służbowego, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach wolontariatu.
Wykonywanie czynności zawodowych przez
pielęgniarkę, o których mowa w art. 19 ust. l i 2
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej nie wymaga więc rejestracji, a jedynie narzuca na pielęgniarkę spełnienie
obowiązków informacyjnych względem okręgowej rady pielęgniarek i położnych, właściwej ze
względu na miejsce wykonywania zawodu.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 ww. ustawy, pielęgniarka wykonująca zawód w formach, o których mowa w ust. l pkt 1-3 jest zobowiązana,

w terminie 14 dni od dnia nawiązania stosunku
służbowego lub zawarcia umowy, poinformować
o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu, wskazując:
6) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu;
7) datę zatrudnienia i stanowisko, a w przypadku umów na czas określony – datę zakończenia umowy;
8) miejsce wykonywania zawodu.
Jednocześnie należy pamiętać, że wykonywanie czynności zawodowych przez pielęgniarkę na podstawie umowy cywilnoprawnej
np. umowy zlecenia zawartej pomiędzy podmiotem leczniczym a pielęgniarką realizującą
świadczenia w ramach opieki długoterminowej,
powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 30 sierpnia 2009 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach
opieki długoterminowej (Dz. U. Nr 140, poz.
1147, z późn. zm.).
Podkreślam również, że w sytuacji gdy wykonywanie zawodu w oparciu o umowę cywilnoprawną, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej będzie miało cechy, wskazane
w art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.), wówczas niezbędne będzie „przekształcenie” tego sposobu
wykonywania zawodu w praktykę zawodową
(zgodnie z wyborem zainteresowanej), a w konsekwencji rejestracja w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą. Informuję, że przedstawiona powyżej opinia nie może
być jednak traktowana, jako wiążąca wykładnia przepisów prawa.
Departament Pielęgniarek i Położnych
Jolanta Skolimowska
7

Informacje z NIPiP
„W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych apeluję o pilną nowelizację Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu
ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach
leczniczych niebędących przedsiębiorcami...”
NACZELNA IZBA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych
NIPIP-NRPiP-DM.0025.5.2013
Warszawa, 16 stycznia 2013 r.
Pan
Bartosz Arłukowicz
Minister Zdrowia
W imieniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych apeluję o pilną nowelizację
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28
grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.
U. z 2012 r, poz. 1545).
Uprzejmie proszę o wskazanie przyczyn,
dla których treść wydanego przez Pana Ministra rozporządzenia znacząco odbiega od
projektu z dnia 18 października 2012 roku
przekazanego do konsultacji społecznych.
Tego rodzaju sytuacja stawia pod znakiem zapytania zgodność rozporządzenia z niekwestionowaną na gruncie art. 2
Konstytucji RP zasadą poprawnej legislacji. Wydaje się także, iż tego rodzaju postępowanie pozostaje w opozycji do treści
art. 7 ust. 4 pkt 3 Ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (tj,: Dz. U.
z 2012 r. poz. 392). Stosownie do dyrektyw
wypływających ze wspomnianego przepisu, Członek Rady Ministrów, realizując politykę ustaloną przez Radę Ministrów, zobligowany jest do współdziałania z przedstawicielstwami środowisk zawodowych,
a takim jest przecież samorząd pielęgniarek i położnych, W treści art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz, 654 ze zm),
minister właściwy do spraw zdrowia zyskał
uprawienie do określenia w drodze rozporządzenia, sposobu ustalania minimalnych
norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędą-
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cych przedsiębiorcami.
Zgodnie ze wspomnianym przepisem
uczynić to może po zasięgnięciu opinii
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
oraz reprezentatywnych organizacji zawodowych. Należy tu podkreślić, że celem
tego rozporządzenia ma być zapewnienie
właściwej jakości i dostępności świadczeń
zdrowotnych.
Nie może budzić wątpliwości, że pojęcie
„właściwej jakości i dostępności świadczeń
zdrowotnych” korespondować musi z wyrażonymi w treści art. 68 ust. l i ust. 2 Konstytucji RP, zasadami powszechnego dostępu
do ochrony zdrowia oraz dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze
środków publicznych.
Cytowane przepisy stanowią, iż każdy ma prawo do ochrony zdrowia (art, 68
ust. 1) oraz że obywatelom, niezależnie od
ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń
opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych (art. 68 ust. 2), Tymczasem, wdrożenie przepisów rozporządzenia
w obecnym kształcie doprowadzić może
do ograniczania liczby pielęgniarek i położnych w oddziałach szpitalnych. Wskaźniki zatrudnienia pielęgniarek i położnych
w polskich szpitalach są znacząco niższe
od wskaźników w innych krajach europejskich.
Należy również podkreślić, iż Rozporządzenie w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych powinno być gwarantem nie tylko
jakości realizowanych świadczeń zdrowotnych, ale także zapewniać bezpieczeństwo
zdrowotne pacjentów oraz bezpieczeństwo
pracy pielęgniarek i położnych.
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych wielokrotnie informowała Pana Ministra o nieprawidłowościach, związanych
z ustalaniem obsad pielęgniarek i położnych
w podmiotach leczniczych, stosowanych
praktykach dyżuru jednoosobowego w niektórych szpitalach lub znacznym ograniczaniu stanu zatrudnienia na jednej zmianie.
Ponadto, treść rozporządzenia poza mar-

ginesem swojego zainteresowania pozostawia wyniki prac Zespołu do Spraw Opracowania Sposobu Ustalania Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach
Opieki Zdrowotnej, powołanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 lipca 2009
roku (Dz. Urz. MZ. 09.06.33).
Rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
w omawianym brzmieniu, zatem nie tylko
nie poprawi warunków pracy pielęgniarek
i położnych, ale przede wszystkim będzie
miało negatywny wpływ na dostęp pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych, co
w konsekwencji prowadzi do naruszenia
art. 68 ust, l i ust. 2 Konstytucji RP.
W tym stanie rzeczy Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych domaga się przywrócenia następujących zapisów przedmiotowego rozporządzenia zgodnie, z którymi:
– obsada pielęgniarek i położnych w oddziale lub innych komórkach organizacyjnych o tym samym proﬁlu nie może
być mniejsza niż 2 pielęgniarki lub położne na zmianie;
– do minimalnych norm zatrudnienia nie
wlicza się kadry kierowniczej pielęgniarskiej i położniczej;
– przy ustalaniu minimalnej normy zatrudnienia w przedsiębiorstwie, w którym
wykonywane są stacjonarne świadczenia
zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne, w oddziałach o poszczególnych proﬁlach, przyjmuje się średni czas świadczeń pielęgniarskich odpowiedni do kategorii opieki, zgodnie z propozycją zawartą w § 2 projektu z dnia 18 października 2012 roku;
– w bloku operacyjnym na jeden czynny
stół operacyjny (jednego operowanego
pacjenta), świadczenia lecznicze powinna wykonywać co najmniej jedna pielęgniarka albo położna operacyjna i jedna
pielęgniarka albo położna asystująca pielęgniarce albo położnej operacyjnej,
Wykreślenie powyższych zapisów nie

W CIENIU CZEPKA
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było konsultowane z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych. Dlatego
niepokoi i jednocześnie dziwi fakt, iż tak
ważny dla naszych grup zawodowych akt
prawny nie uwzględnia trzyletniego dorobku ekspertów, przedstawicieli środowiska
pielęgniarek i położnych biorących udział
w pracach Zespołu do Spraw Opracowania
Sposobu Ustalania Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych w Zakładach Opieki
Zdrowotnej, o którym mowa wyżej.
Pragnę także zwrócić uwagę Pana Ministra na fakt, iż prawidłowo ustalona obsada pielęgniarek i położnych zapobiega
występowaniu zdarzeń niepożądanych we

wszystkich podmiotach leczniczych. Dlatego, w ocenie samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, przedmiotowe rozporządzenie uwzględniające przedstawione
wyżej propozycje; powinno obowiązywać
we wszystkich podmiotach leczniczych, bez
względu na ich rodzaj.
Szanowny Panie Ministrze,
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
wyraża stanowczy sprzeciw wobec treści
nowo wydanego rozporządzenia w obecnym brzmieniu i wnosi o uwzględnienie
powyższych uwag w dalszej pracy kierowanego przez Pana Urzędu. Ponadto, Na-

czelna Rada Pielęgniarek i Położnych wskazuje na konieczność nowelizacji innych aktów prawnych warunkujących prawidłowe
funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej niezależnie od źródeł i form ﬁnansowania.
Prezes
dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
02-757 Warszawa,
ul. Pory 78, lok. 10,
tel.: (22) 327 61 61, fax (22) 327 61 60
www.izbapiel.org.pl,
e-mail: izba@izbapiel.org.pl

O OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ
MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Pielęgniarek i Położnych
MZ-PP-0762-8263-4/BW/12
Warszawa, dnia 2013 -01- O 8
Pani
Dr n. med. Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Nawiązując do pisma Departamentu z dnia 13 grudnia 2012 r., znak: MZ-PP-0762-8263-2/BW/12 informującego o dokumentach wypracowanych przez
Zespół ds. opieki długoterminowej, Departament Pielęgniarek i Położnych przekazuje w załączeniu kopię odpowiedzi skierowaną do Pani Teresy Kruczkow-

MINISTERSTWO ZDROWIA
Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego
MZ-UZ-ZR-71-29339-3/AK712
Warszawa 21.12.2012
Pani Teresa Kruczkowska
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Poznaniu
ul. Grunwaldzka 65 60X311 Poznań
W odpowiedzi na pismo Pani Przewodniczącej, z dnia 6 listopada 2012 r., w sprawie
wniosku o podjęcie działań mających na celu poprawę warunków organizacyjnych i ﬁnansowych dla realizacji świadczeń w opiece
długoterminowej, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących informacji.
Minister Zdrowia, dostrzegając potrzebę
zmian w opiece długoterminowej wynikającą
z rosnącego zapotrzebowania oraz analizy problemów z funkcjonowaniem tej formy opieki,
powołał w dniu 10 sierpnia 2011 r. Zespół do
spraw opieki długoterminowej, do zadań którego należy w szczególności opracowanie:
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skiej, Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
w sprawie wniosku o podjęcie działań mających na celu poprawę warunków organizacyjnych i ﬁnansowych dla realizacji świadczeń w opiece długoterminowej
– pismo Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego z dnia 21 grudnia 2012 r.,
znak: MZ-UZ-ZR-71-29339-3/AK/12, do wiadomości i wykorzystania.
Załącznik:
1. Kopia odpowiedzi skierowana do Pani Teresy Kruczkowskiej, Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu w sprawie wniosku o podjęcie działań mających na celu poprawę warunków organizacyjnych i
ﬁnansowych dla realizacji świadczeń w opiece długoterminowej – pismo
Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego z dnia 21 grudnia 2012 r., znak:
M7-H/-7R-71-293393/AK/12.

• rozwiązań dotyczących struktury i organizacji opieki długoterminowej w Polsce;
• rozwiązań odnośnie poprawy jakości opieki
długoterminowej i stanu zasobów w opiece
długoterminowej;
• propozycji rozwiązań problemów i zaspokajania potrzeb zdrowotnych osób przewlekle chorych.
Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie powołania Zespołu ds. opieki
długoterminowej (Dz. Urz MZ 11. 6. 51). Zespół ten zakończy prace do dnia 31 grudnia
2012 r. Z informacji otrzymanych z Departamentu Zdrowia Publicznego, który zapewnia
obsługę organizacyjno – techniczną w\w. Zespołu, wynika, iż zidentyﬁkowano konieczność zmian i podejścia do funkcjonowania
systemu opieki zdrowotnej i opieki społecznej w zakresie stacjonarnej całodobowej opieki pielęgnacyjne – opiekuńczej, a także opieki
domowej świadczonej przez personel medyczny i przez opiekunów rodzinnych (nieformalnych). Mając na uwadze właściwe zabezpieczenie potrzeb obywateli, którzy stali się niesamodzielni w związku z chorobą, urazem lub
wiekiem, zaistniała potrzeba stworzenia prag-

matycznej, realnej i adekwatnej do potrzeb
strategii porządkującej w możliwie najlepszy
sposób istniejące zasoby, tak aby stworzyć
narzędzia oraz zmianę podejścia do funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w zakresie opieki długoterminowej. Aktualnie trwają pracę nad projektem strategii, która będzie
zawierała diagnozę i analizę społeczną, zdeﬁniowane potrzeby społeczne uwzględniające wskaźniki demograﬁczne oraz propozycje
rozwiązań systemowych (legislacyjnych, organizacyjnych i ﬁnansowych) oraz perspektywy rozwoju opieki długoterminowej w Polsce.
W tworzonym projekcie proponuje się wskazać kierunki rozwoju poszczególnych obszarów w opiece długoterminowej, m.in.:
1) zapewnienie osobom przewlekle chorym
i niesamodzielnym skoordynowanego wielstronnego wsparcia zdrowotnego oraz zapewnienie innych form pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym
i społecznym,
2) zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług w opiece długoterminowej,
3) zapewnienie respektowania praw i bezpieczeństwa pacjenta przewlekle chorego i nie9
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samodzielnego.
powinno znajdować wyraźne wsparcie i po- kompetencji Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ponadto, w obliczu narastających potrzeb moc organizacyjną, merytoryczną i ﬁnanso- Obowiązkiem NFZ jest właściwe zabezpieczezdrowotnych i opiekuńczych starzejącego się wą ze strony właściwych instytucji medycz- nie świadczeń świadczeniobiorcom, w ramach
społeczeństwa, w sytuacji niedoboru kadr spe- nych i socjalnych.
posiadanych środków ﬁnansowych.
cjalistycznych i środków ﬁnansowych, naleNależy przyznać, iż specyﬁka opieki dłuOdnosząc powyższe do zawartej w piży podjąć działaśmie Pani Przewodninia, mające na ceczącej uwagi, dotyczącej
wartość umów
średnia cena osobodnia
lu przygotowanie zakres
wprowadzania na rynek
2011 r.
2012 r
2011 r.
2012 r.
kadr medycznych
usług nowych świadczedo opieki nad oso- świadczenia zespołu długoterminowej opieki
niodawców i obniżającej
bami w podeszłym domowej dla pacjentów wentylowanych
się co roku kwoty stawki
58 720 533 zł 70 859 827 zł 164 zł
165 zf
wieku (kształcenie mechanicznie
za osobodzień, uprzejmie
pielęgniarek, leka- świadczenia zespołu długoterminowej
informuję, że w ocenie
rzy oraz opieku- opieki domowej dla dzieci wentylowanych
Funduszu pojawianie się
15541 744 zł 18 452 975 zł
165 zł
166 zł
nów medycznych). mechanicznie
na rynku świadczeń zdroWażnym elemen- świadczenia w pielęgniarskiej opiece
wotnych nowych świad303 118981 zł 309 160 519 zł 26 zł
26 zł
t em prop onowa- długoterminowej domowej
czeniodawców jest zjanych zmian będzie
wiskiem oczekiwanym ze
również wypraco- świadczenia w zakładzie pielęgnacyjne względu na lepsze zabez554 420 010 zł 598 609 845 zł 71 zł
75 zł
opiekuńczym / opiekuńczo -leczniczym
wanie standardów
pieczenie świadczeń oraz
świadczenia
w
zakładzie
pielęgnacyjne
postępowania mezachowanie konkurencyj14881 568 zł 16224 157 zł
74 zł
79 zł
dycznego w pod- opiekuńczym / opiekuńczo -leczniczym dla
ności w oferowanej przez
dzieci i młodzieży
m io t a c h le c z n i świadczeniodawców cenie
czych, które swym świadczenia w zakładzie opiekuńczo
za osobodzień. Fundusz
-leczniczym dla pacjentów wentylowanych
6 954 082 zł
M 297 882 zł 235 zł
238 zi
zakresem obejmopoinformował, iż obsermechanicznie
wać będą szczególwuje, że np. w pielęgniarświadczenia w zakładzie opiekuńczo
nie problematyczne
skiej opiece długotermi-leczniczym dla dzieci wentylowanych
747 884 zł
1 921 804 zł
321 zł
318 zł
kwestie związane z mechanicznie
nowej domowej oferenci
pielęgnacją pacjenproponują niższe ceny niż
ta niesamodzielnego, postępowaniem z pa- goterminowej wymaga wykonywania świad- ceny oczekiwane przez dany oddział wojecjentem z nietrzymaniem moczu oraz pielę- czeń pielęgnacyjnych przez profesjonalistów wódzki Funduszu.
gnacją w zakresie przemieszczania się i od- o wysokim poziomie przygotowania zawodożywiania.
wego do sprawowania opieki, z tego powodu
Jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia
Proponuje się także zmiany w przepisach konieczne jest poprawienie poprzez szkole- wskazał na systematyczny wzrost cen jednostprawa, dotyczące odpłatności za zakwaterowa- nia i stworzenie systemu standardów – jakości kowych w poszczególnych zakresach świadnie i wyżywienie w zakładach opiekuńczych; usług opiekunów nieformalnych. Szczególnie czeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych. Średnie
w przypadku, gdy osoba kierowana lub prze- ważne wydaje się, aby inicjatywy miały cha- ceny osobodnia w poszczególnych zakresach
bywająca w zakładzie nie wykazuje docho- rakter działań celowych, uwarunkowanych zi- świadczeń w ramach opieki długoterminowej
dów własnych, a pozostaje w związku mał- dentyﬁkowanymi potrzebami poszczególnych w latach 2011 – 2012. według stanu na dzień
żeńskim bądź we wspólnym gospodarstwie grup, a w zakresie odpowiedzialności Mini- 21 sierpnia 2012 r.. kształtowały się następudomowym z dziećmi lub rodzicami, bądź też stra Zdrowia – potrzeb związanych ze zdro- jąco: (tabela)
w sytuacji, gdy świadczeniobiorcą jest osoba wiem społeczeństwa.
małoletnia bez opieki rodzicielskiej – nie jest
W odniesieniu do postulatu poprawy waNależy dodać, iż w chwili obecnej trwazasadne obciążanie zakładu opieki długoter- runków ﬁnansowych świadczeń realizowa- ją w Ministerstwie Zdrowia prace nad prominowej kosztami wyżywienia zakwaterowa- nych w ramach opieki długoterminowej, na- jektem założeń do projektu ustawy o instynia takiej osoby.
leży wskazać, że zadania z zakresu określa- tucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego
nia jakości i dostępności oraz analiza kosz- oraz o zmianie innych ustaw, którego celem
Należy także wskazać istotny kierunek tów świadczeń opieki zdrowotnej w zakre- jest podniesienie jakości funkcjonowania syszmian w celu zmniejszenia popytu na stacjo- sie niezbędnym dla prawidłowego zawierania temu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnenarne, kosztowne usługi opiekuńcze konieczne umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowot- go poprzez dokonanie głębokich przeobrażeń
jest tworzenie odpowiednich warunków spo- nej, przeprowadzanie konkursów ofert, roko- w zakresie modelu organizacyjnego płatnika,
łecznych dla osób starszych i zagrożonych nie- wań i zawieranie umów o udzielanie świad- jak również w zakresie nadzoru nad działalsamodzielnością. aby pozostawały one moż- czeń opieki zdrowotnej, a także monitorowa- nością płatnika i świadczeniodawców. W proliwie jak najdłużej we własnym mieszkaniu nie ich realizacji i rozliczanie, zgodnie z prze- jektowanych uregulowaniach prawnych przei środowisku. Domowa opieka świadczona pisem art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia widuje się m.in. oddzielenie funkcji płatnika
przez rodzinę i osoby z bliskiego otoczenia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ﬁ- od funkcji regulacyjno-nadzorczych.
jest preferowana przez pacjenta, daje lepsze nansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
wyniki i jest tańsza, a zatem to rozwiązanie z 2008 r.: Nr 164, poz. 1027, ze zm.), należą do
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Informacje DOIPiP
Stanowisko Prezydium DORPiP we Wrocławiu z dnia 07 listopada 2012 r
w sprawie ﬁnansowania przez Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ
świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
Prezydium Dolnośląskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu wyraża
głębokie zaniepokojenie propozycją DOWNFZ
ﬁnansowania świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej na rok
2013, a w szczególności systematycznym zaniżaniem wartości kontraktu. Nasze zaniepokojenie budzi również sposób ﬁnansowania tych
świadczeń z podziałem na powiaty z zastosowaniem wskaźnika ﬁnansowania na 10 tyś. mieszkańców, który ma bezpośrednie przełożenie na

wartość kontraktu zależnego od liczby podmiotów leczniczych działających w ramach umów
z DONFZ. Przykładem jest powiat legnicki,
gdzie w sposób drastyczny z roku na rok zmniejszana jest wartość kontraktu uniemożliwiająca
realizację świadczeń np. dla mieszkańców DPS
w Legnickim Polu, która jest świadczona przez
kilka pielęgniarskich podmiotów działających
w ramach grupowych praktyk. Uważamy, że
proponowany wskaźnik dla pacjentów przebywających pod tym samym adresem zamieszka-

nia i jeszcze podział na powiaty jest dyskryminujące ﬁnansowo dla pielęgniarek realizujących
opiekę długoterminową w DPS-ach.
Prezydium DORPiP we Wrocławiu stanowczo prosi o nie zmniejszanie wartości kontraktów w/w świadczeniach na rok 2013.
Sekretarz DORPiP
Anna Szafran
Przewodnicząca DORPiP
Urszula Olechowska

Stanowisko Prezydium DORPiP we Wrocławiu z dnia 07 listopada 2012 r w sprawie zwiększenia
stawki kapitacyjnej na świadczenia zdrowotne pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania.
Prezydium Dolnośląskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu zwraca
się z uprzejmą prośbą o podjęcie działań zmierzających do podniesienia stawki kapitacyjnej
w kontraktowaniu świadczeń na rok 201 3.
Rosnące koszty prowadzenia działalności
prowadzą do spadku wynagrodzenia pielęgniarek. Czynniki te powodują pogorszenie warun-

ków pracy i płacy pielęgniarek wykonujących
pracę w środowisku nauczania i wychowania,
a w konsekwencji prowadzą do stopniowego eliminowania tych świadczeń z rynku usług medycznych ze szkodą dla uczniów.
Prezydium DORPiP we Wrocławiu stanowczo prosi o zwiększenie stawki kapitacyjnej na
jednego ucznia z 42.00 zł do 60.00 zł oraz wyż-

sze ﬁnansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej w ramach grupowej proﬁlaktyki ﬂuorkowej
z kwoty 5,40 zł do kwoty 10,80 zł na jednego
ucznia na rok.
Sekretarz DORPiP
Anna Szafran
Przewodnicząca DORPiP
Urszula Olechowska

dziale środków ﬁnansowych na poszczególne zakresy świadczeń decyduje dyrektor oddziału wojewódzkiego Funduszu, uwzględniając przy tym
potrzeby oraz możliwości realizacji świadczeń
w poszczególnych zakresach. Dyrektor w ramach
swoich ustawowych zadań musi efektywnie i bezpiecznie gospodarować środkami ﬁnansowymi danego oddziału, zwłaszcza w sytuacji, gdy wszystkie
są zaangażowane w realizację umów o udzielanie
świadczeń zdrowotnych. Zgodnie z art. 132 ust. 5
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej ﬁnansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz. 1027 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą”, wysokość łącznych
zobowiązań Funduszu wynikający z zawartych ze
świadczeniodawcami umów nie może przekroczyć
wysokość kosztów przewidzianych na ten cel w planie ﬁnansowym Funduszu.
Z informacji przekazanej od Dyrektora Dolnośląskiego ÓW NFZ wynika, iż oddział dołoży
wszelkich starań, aby w miarę posiadanych środków pieniężnych poprawić dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej.
Natomiast w odniesieniu do wniosku dotyczące-

go zwiększenia stawki kapitacyjnej na świadczenia
pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
informuję, że zgłoszone postulaty były m.in. przedmiotem omówienia w trakcie spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, jakie odbyło się w Centrali Funduszu, w dniu
27 listopada 2012 r. W trakcie rozmów Fundusz wyjaśnił przyczyny negatywnego rozpatrzenia wniosków dotyczących wzrostu ﬁnansowania świadczeń poz od l stycznia 2013 r. Poinformował także
o trwających w Centrali Funduszu analizach dotyczących prognozowanych, począwszy od czerwca
2013 r., zmian w zasadach ﬁnansowania świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej. W analizach powyższych uwzględniany jest również problem wysokości nakładów na ﬁnansowanie świadczeń pielęgniarki szkolnej. Kształt propozycji Funduszu
zależny będzie od oceny wpływu na ﬁnansowanie
świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej systemu weryﬁkacji uprawnień świadczeniobiorców do
świadczeń, oraz możliwości ﬁnansowych.
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Narodowego Funduszu Zdrowia
Marcin Pakulski

„W odpowiedzi na pismo...”
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Narodowego Funduszu Zdrowia
znak: NFZ/CF/DSOZ/2013/076/OO271
Warszawa, dnia 15.01.2013 r.
Pani Urszula Olechowska
Przewodnicząca
Dolnośląskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
Szanowna Pani Przewodnicząca!
W odpowiedzi na pismo znak: DOIPiP/2557/
11/12 w sprawie ﬁnansowania przez Dolnośląski
ÓW NFZ świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej oraz w sprawie zwiększenia stawki kapitacyjnej na świadczenia zdrowotne pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania^przejmie proszę przyjąć następującą informację w sprawie.
Odnośnie ﬁnansowania przez Dolnośląski ÓW
NFZ świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej uprzejmie informuję, iż o po-

2 (256) 2013
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Pielęgniarstwo

UROCZYSTE WRĘCZENIE DYPLOMÓW
W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE
Dnia 30 listopada 2012 r polonezem A-dur
Chopina rozpoczęła się uroczystość wręczenia pierwszym absolwentom Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Państwo-
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wej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy dyplomów ukończenia studiów
pierwszego stopnia. Wśród 156 absolwentów
trzech kierunków (pielęgniarstwo, ratownic-

two medyczne, turystyka i rekreacja) 23 osoby uzyskały tytuł licencjata pielęgniarstwa.
Była to podniosła uroczystość, na którą przybyli reprezentanci instytucji, z którymi Wydział ściśle współpracuje
w zakresie praktycznej nauki zawodu oraz przedstawiciele organizacji zawodowych.
Zaproszonych gości powitał dziekan Wydziału
dr n. med. Jarosław Goldman. Władze Uczelni reprezentował Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. inż. Jerzy
Jan Pietkiewicz. Dziekan
Wydziału w przemówieniu
pełnym ciepłych słów kierowanych do absolwentów i
przybyłych gości przedstawił historię powstania Wydziału oraz perspektywy jego rozwoju.
Szczególnie miłym akcentem było wręczenie indywidualnych nagród trzem

W CIENIU CZEPKA

Pielęgniarstwo

LICENCJATOM PIELĘGNIARSTWA
ZAWODOWEJ IM. WITELONA W LEGNICY.
absolwentkom kierunku pielęgniarstwo –
laureatkom III Międzyuczelnianej Olimpiady Pielęgniarskiej im. Janiny Fetlińskiej:
Agnieszce Maguliszyn – zwyciężczyni, Patrycji Garus – laureatce II
miejsca i Natalii Biegacz,
która zdobyła wyróżnienie.
Ufundowane przez Dolnośląską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu nagrody rzeczowe
wręczyła Sekretarz DORPiP
mgr Anna Szafran.
Podniosłą częścią uroczystości było złożenie przyrzeczenia pielęgniarskiego
przez absolwentów kierunku
pielęgniarstwo oraz wręczenie symbolu zawodu – czepka. Tę część uroczystości
prowadziła Prodziekan Wydziału mgr pielęgniarstwa
Danuta Wałęga-Szych. Warto podkreślić, że był to w Legnicy pierwszy wypust pielęgniarek od ośmiu lat, kiedy
to zakończono kształcenie

2 (256) 2013

w Medycznym Studium Zawodowym.
Punkt kulminacyjny uroczystości stanowiło wręczenie dyplomów ukończenia studiów.

Po odsłuchaniu Gaudeamus dziekan podziękował wszystkim za przybycie. Przy
dźwiękach poloneza Ogińskiego opuszczono aulę.
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Ogłoszenia
Gdańsk 15.11.2012 rok
Komunikat Nr 2
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
i
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku

Dnia 24.04. 2013 r rozpoczynamy od godziny 13.00; Dnia 26.04. 2013 r planujemy zakończyć o godzinie 13.00

„Zdrowie Pracujących –
Współczesne Zagrożenia”,

Tematyka konferencji obejmuje m.in.:
- Fizjologia wysiłku w aspekcie obciążenia pracą.
- Problemy zdrowotne osób pracujących w warunkach: obciążenia układu ruchu, stresu, pracy
zmianowej i w wydłużonym czasie, pracy przy
komputerze, pracy w kontakcie z zakaźnym
materiałem biologicznym, pracy w warunkach
podwyższonego ciśnienia otoczenia.
- Praca w wieku 50+
- Błędy medyczne a czynniki ergonomiczne.
- Praca zawodowa a choroby cywilizacyjne ; choroby układu krążenia, cukrzyca.
- Zapobieganie patologiom w przykładowych grupach zawodowych; pracownicy ochrony zdrowia, kierowcy, nurkowie, pracownicy biurowi.
- Zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

która odbędzie się w dniach
24 - 26. 04. 2013 roku w Hotelu Novotel
Gdańsk Marina ul. Jelitkowska 20.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonywać w formie elektronicznej przez Portal Me-

Zapraszają :
pielęgniarki, lekarzy, kadrę kierowniczą
podmiotów leczniczych, przedstawicieli organizacji związkowych, inspektorów BHP
do wzięcia udziału w
V Krajowej Konferencji Pielęgniarek
Medycyny Pracy pt.

dycyny pracy www.medycynapracy-portal.pl
lub przez stronę Okręgowej Izby Pielęgniarek i
Położnych w Gdańsku www.oipip.gda.pl do dnia
28.02.2013r (wraz z potwierdzeniem wpłaty
uczestnictwa w wysokości 520 zł –
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku , ul. Wyczółkowskiego 17A nr konta:
92 1090 1098 0000 000 0901 5912 z dopiskiem: Imię i nazwisko, Medycyna Pracy 24-26.04.2013).
Zgłoszenia wystąpień do 31.01.2013 roku.
Rezerwacja noclegów na hasło „medycyna pracy” bezpośrednio w Hotelu Novotel
Gdańsk Marina tel (058) 558 91 10, www.novotel.com. Uczestnicy konferencji mogą po preferencyjnych cenach skorzystać w wydłużonego pobytu w hotelu; Miejsce w pokoju 2 osobowym/doba koszt 125 zł; Pokój 1 osobowy/
doba koszt 210 zł
Kolejne informacje dot. Konferencji znajdziecie Państwo na Portalu Medycyna Pracy www.medycynapracy-portal.pl
oraz stronach internetowych OIPiP
w Gdańsku i WOMP w Gdańsku.
Przewodnicząca
Komitetu Organizacyjnego
Anna Raj

Szanowne Panie/Panowie,
1. Innowacyjność projektu polega
wymiany opinii i doświadczeń
„podrzucając” je użytkownikoMając na względzie udział Pańna wykorzystaniu serwisu inter– kluczowa zaleta dla rozwoju
wi w formie krótkich informacji.
stwa w kształtowaniu nowoczesnej
netowego jako magazynu. Pielęosób z różnym doświadczeniem,
Buduje zaangażowanie środowiedukacji medycznej, chcielibyśmy
gniarka i Położna po zalogowamiejscem zamieszkania, a doska pielęgniarek i położnych we
przekazać za pośrednictwem biuleniu się będzie miała dostęp do
datkowo wnioski i sugestie będą
własny rozwój. Utrwala wiedzę
tynu ważną informację o nowatoroferowanych na rynku materiaprzekazywane autorom materiazdobytą na szkoleniach i konfeskim rozwiązaniu/projekcie zmiełów edukacyjnych, pomocy szkołów w celu poprawy ich jakości
rencjach. Start planowany na Q1
niającym istotnie standard dzisiejleniowych, wyrobów medycz– wzmocnienie roli Pielęgniarki
2013 – całkowicie bezpłatnie.
szej pracy pielęgniarki i położnej.
nych czy próbek produktów, oraz
i Położnej.
4. Platforma e-learning – umożTo pierwszy tak zaawansowany
możliwość zamawiania ich cał- 3. Sztuczna Inteligencja/BOOT
liwiającą korzystanie z oferty
technologicznie projekt, a zarazem
kowicie bezpłatnie. Dzięki temu
wyposażony w wiedzę medyczszkoleniowej z certyﬁkacją. Start
bardzo prosty w użyciu.
niezależnie od miejsca zamieszną z różnych zakresów medycyplanowany na Q1 2013 – całkoAdresatem projektu są Pielękania czy możliwości uczestniny spełnia funkcję 24 h wsparwicie bezpłatnie.
gniarki i Położne na co dzień educzenia w szkoleniach, ma stacia pielęgniarki i/lub położnej
INSTRUKCJA REJESTRACJI
kujące pacjentów i ﬁrmy wspierały dostęp do wiedzy, podstawow edukacji, aktywnie zachęca
I LOGOWANIA:
jące środowisko medyczne w eduwych materiałów edukacyjnych
użytkowników do zapoznania 1. Wejdź na adres strony
kacji. Obszary terapeutyczne obi pomocy szkoleniowych, itp.
się z nowościami ze świata mewww.edukacjapacjenta.pl
jęte projektem w 2013 roku to: peProjekt ruszył od października
dycyny, oferując w prosty i szyb- 2. Naciśnij napis: „jeśli nie podiatria, neonatologia, diabetologia,
2012 roku.
ki sposób dostęp do niej. Podasiadasz loginu i hasła zarejeginekologia, dermatologia.
2. Możliwość komentarzy, ocen
nie tematu lub pytanie generuje
struj się”
Projekt otrzymał pozytywne
i porównania między sobą doodpowiedź w formie pisemnej, 3. Wypełnij formularz rejestrarekomendacje: Naczelnej Rady
stępnych na rynku materiałów
werbalnej i wizualnej. Dodatcyjny
Pielęgniarek i Położnych, Polskieedukacyjnych i pomocy szkolekowo pełni funkcję „follow up” 4. Otrzymasz mail lub SMS z logigo Stowarzyszenia Pielęgniarek Peniowych, co bezpośrednio wpłypo konferencji czy warsztacie –
nem i hasłem
diatrycznych oraz Polskiej Federawa na aktywizację środowiska
w syntetyczny sposób nawiązuje 5. Zaloguj sie i korzystaj z serwisu
cji Edukacji w Diabetologii.
Pielęgniarek i Położnych w celu
do treści kluczowych i nowości
bez ograniczeń BEZPŁATNIE
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Ogłoszenia
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

„SEKSUALNOŚĆ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”
29-30.04.2013 r. HOTEL NOVOTEL MARINA W GDAŃSKU
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku
Komisja ds domów Pomocy Społecznej
działająca przy OIPiP w Gdańsku
Komunikat Nr 2
Konferencja odbędzie się w dniach 29-30
kwietnia 2013r w Hotelu Nowotel Gdańsk Marina, ul. Jelitkowska 20.
Dzień 29 kwietnia 2013r
Godz. 8.30 – rejestracja uczestników
Godz. 9.30 - Uroczyste otwarcie konferencji
Godz. 13.30 – 14.00 lunch
Godz. 17.00 - Przewidywane zakończenie
obrad
Godz.17.30 - Wyjazd na kolację do Gdyni połączony ze spacerem po molo w Sopocie
Godz. 19.00 – Kolacja na statku połączona
z rejsem po Zatoce Gdańskiej
Dzień 30 kwietnia 2013r
Godz. 8.30 – rejestracja uczestników
Godz. 9.00 – dalszy ciąg obrad
Godz. 14.00 – zakończenie obrad
Godz. 14.00 – lunch
PROGRAM:
I. Seksualność osób niepełnosprawnych
intelektualnie
– dr Laura Koba, Helsińska Fundacja Praw Człowieka – Prawa Osób niepełnosprawnych intelektualnie
– dr Anna Drozdowicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza Poznań – Znaczenie seksualności w
życiu osób niepełnosprawnych intelektualnie
oraz możliwości i ograniczenia jej rozwoju
– dr Dariusz Juszczak – Wybrane aspekty zaburzeń seksualnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną
–
dr
Ja-
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cek Potulski – Ochrona niepełnosprawnych
intelektualnie przed wykorzystaniem seksualnym
– dr Izabela Fornalik – Jak sobie radzić z zaburzeniami auto seksualnymi osób z niepełnosprawnością intelektualną. Porady praktyczne dla specjalistów i opiekunów
– ks. Prof. Antoni Bartoszek – Ku dojrzałemu
przeżywaniu seksualności przez osoby niepełnosprawne intelektualnie (z uwzględnieniem problemu zdolności do zawarcia małżeństwa). Ujęcie personalistyczne.
II. Seksualność osób psychicznie chorych
– dr Dariusz Juszczak – Podstawy dysfunkcji
i zaburzeń seksualnych z uwzględnieniem
chorych psychicznie
– dr Wojciech Chodorowicz „Życie seksualne
osób chorych psychicznie - wpływ przyjmowanych leków na funkcje seksualne, wpływ
zaburzeń nastroju na życie seksualne”.
III. Seksualność osób niepełnosprawnych ﬁzycznie
– dr Aleksandra Brzemia- Bonarek – Impotencja
jako przeszkoda do zawarcia związku małżeńskiego w świetle prawa kościoła Katolickiego
– analiza orzecznictwa Kościoła
– dr Barbara Wilk – „Rola afrodyzjaków naturalnych w życiu seksualnym osób niepełnosprawnych ﬁzycznie.”
IV. Doświadczenia własne
– ks. prof. Antoni Bartoszek Dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach „Konkretne problemy związane z seksualnością osób niepełnosprawnych
intelektualnie i próby ich rozwiązań. Na przykładzie Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej”
– dyr. DPS Chojnice Barbara Klodzińska “
Zaspokajanie potrzeb seksualnych
osób psychicznie I somatycznie
chorych na przykładzie DPS Charzykowy I DPS Chojnice”.
– mgr Jadwiga KOSIDŁO- Kierownik WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
przy STOWARZYSZENIU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „UŚMIECH”
„Edukacja seksualna w Warsztacie
Terapii Zajęciowej w Wałczu

W planie jest zorganizowanie warsztatów
z seksualności dzieci i młodzieży oraz sesja plakatowa – forma prezentacji badań, w wykonaniu studentów lub absolwentów, praktyków.
*Program może ulec zmianie

Koszt konferencji 420zł.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonywać w formie elektronicznej na adres :
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku: e-mail: biuro@oipip.gda.pl do dnia
15.03.2013 r (wraz z potwierdzeniem wpłaty
uczestnictwa w wysokości 420 zł )
Wpłatę należy dokonać do dnia 15.03.2013 r
na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku , ul. Wyczółkowskiego 17A
nr konta:92 1090 1098 0000 000 0901 5912
z dopiskiem: Imię i nazwisko, DPS 29-30.04.2013.
Indywidualna rezerwacja noclegów bezpośrednio w Hotelu Novotel Gdańsk Marina
na hasło
„DPS ” tel (058) 558 91 10, http://www.accorhotels.com
Uczestnicy konferencji mogą po preferencyjnych cenach skorzystać z wydłużonego
weekendu majowego.
W cenie pokoju : śniadanie, basen, sauna,
siłownia
Miejsce w pokoju 2 osobowym/doba koszt
125 zł
Pokój 1 osobowy/doba koszt 210 zł
dzieci do lat 16 pobyt bezpłatny
Zapraszamy na konferencję i na weekend
majowy nad morze do Gdańska i Sopotu.
Zapewniamy komfortowe warunki do
pracy i wypoczynku.
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WIELKIE SERCA DLA NAJMNIEJSZYCH
Gdy przyszły na świat nie ważyły więcej niż kilogram jabłek. Większość z nich swoje pierwsze święta spędzała w szpitalu. To właśnie tu, 18 i 19 grudnia
2013 r. dotarły Monika Drytkiewicz i Dorota Granat
z Fundacji „Daj szansę wcześniakowi”, by maluchom
i ich bliskim wręczyć świąteczne paczki…
Najmłodsi pacjenci i ich rodzice zostali obdarowani paczkami, wypełnionymi maleńkimi ubrankami,
akcesoriami i kosmetykami do pielęgnacji, witaminami, kocykami i pieluchami – wszystkim, co niezbędne
na start dla wcześniaka. Monika i Dorota przez dwa
dni rozdały pół setki takich prezentów. Akcja „Świąteczne paczki dla wcześniaków” organizowana była przez wolontariuszki-Mikołajki z Fundacji po raz
pierwszy. Udało się dotrzeć do wszystkich czterech
wrocławskich szpitali gdzie na świat przychodzą maluchy – ASK przy ul. Borowskiej, WSSK przy ul. Kamińskiego, SPSK1 przy ul. Chałubińskiego oraz Szpitala
Specjalistycznego przy ul. Warszawskiej.
– To bardzo dobry pomysł i nietypowe działanie
– chwali prof. Barbara Olejnik-Królak, szefowa Kliniki Neonatologii ASK. – Zwykle mamy naszych wcześniaków z żalem patrzyły na akcje przedświąteczne
na innych oddziałach. Mikołaj zwykle przychodzi
do starszych dzieci z nefrologii czy otolaryngologii,
a o wcześniakach jakoś się zapomina.
Paczki powstały dzięki przyjaciołom fundacji –
ﬁrmom: Canpol babies, Medela, Sequoia, Nanaf Organic, Jonson & Jonson, Nivea, Nutricia, Nestle, Miejskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu, Centrum
zdrowia „Mama i ja”, Centrum Relaksu - Grota Solna,
Biurovicie, Bankowi mleka kobiecego.
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To przyjaciele, którzy wspierają także inne przedsięwzięcia organizacji. Jednak na co
dzień Monika Drytkiewicz, prezes fundacji
i mama wcześniaka, oraz Dorota Granat, pielęgniarka, działają w organizacji przeważnie
we dwie. Są jej sercem, mózgiem i najbardziej
aktywnymi wolontariuszkami. Fundacja Daj
szansę wcześniakowi, pierwsza i jedyna tego typu na Dolnym Śląsku, została założona
w 2011 r. przez Monikę, która zapragnęła dzielić się własnymi doświadczeniami z innymi
rodzicami. Jej synek Maks – dziś pięcioletni,
z uwagi na mikre rozmiary i niezwykłą ruchliwość zwany Owsikiem, jest teraz zdrowym i pogodnym dzieckiem, ale początek życia z wcześniakiem
Monika wspomina jako sztukę przetrwania.
– Walcząc o zdrowie dziecka robiłam dwa kroki
do przodu, a potem jeden w tył… Stworzenie organizacji to był impuls. Do tego, by pomagać ludziom
w sytuacji, w której ja znalazłam się kiedyś – mówi
Monika. Dodaje: – Dlatego dziś wspieram rodziców
w ich walce, pokazuję jak ustrzec się błędów i którędy prowadzi najprostsza droga do dobrego i godnego życia dziecka. Dorota Granat tak wyjaśnia cel i
sens działań organizacji: – W szpitalach na specjalistycznych oddziałach wcześniaki mają kompleksową pomoc i opiekę, problem pojawia się w momencie, kiedy są wypisywane do domu. Wtedy rodzice
muszą już sobie sami radzić. I najbardziej potrzebna
jest rada, wsparcie i pomoc.
Rozmowy, wymiana doświadczeń oraz wzajemna mobilizacja są bezcenne, bo pozwalają zachować
hart ducha w trudnych sytuacjach. Ale oprócz tego
rodzaju wsparcia ważna jest również konkretna pomoc np. w codziennym docieraniu do specjalistów: kardiologa, ortopedy, neurologa czy neonatologa.
Taka była właśnie idea jednej z wielu
akcji fundacji: wielkiego pikniku rodzinnego pod hasłem „Dbamy o zdrowie naszych dzieci”, zorganizowanego w czerwcu 2012 r. w Ogrodzie Botanicznym. Wtedy do Doroty i Moniki dołączyły dziesiątki wolontariuszy-przyjaciół fundacji, by
wspierać organizację imprezy. Pomysł
Fundacji – aby badania odbywały się
na świeżym powietrzu, w pięknej zieleni ukwieconego Ogrodu Botanicznego,
wśród rozlicznych zabaw, atrakcji i gier dla
dzieci – okazał się strzałem w dziesiątkę.
Efekty akcji przeszły oczekiwania: wyko-

nano przesiewowe badanie słuchu u 130 dzieci, badanie wzroku u, badanie wad postawy i porad lekarza rehabilitanta u setki maluchów. Udzielono także
ponad sto porad stomatologicznych.
Już wkrótce kolejna okazja do spotkania z działaniami Fundacji i jej niezwykłymi wolontariuszkami. Jak każdego roku odbędzie się akcja „Nietypowa paczka dla wcześniaka”. Paczki rozdawane będę
podczas Balu Karnawałowego, który odbędzie się
26 stycznia 2013 r. w Centrum Rozwoju Dziecka BEREK. Wstęp jest bezpłatny, organizatorki zapraszają
wcześniaki w wieku do 7 lat, wraz z ich bliskimi. Wśród
atrakcji, oprócz prezentów, wspólne robienie masek,
wybór króla i królowej balu, zaczarowany kapelusz
pełen niespodzianek, słodki poczęstunek oraz występ piosenkarki Katarzyny Nowak, która sama była wcześniakiem.
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Informacje / opinia konsultanata
Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o przekazanie na rzecz Tomasza Ludwikowskiego
1% swojego podatku dochodowego za rok 2012.

Tomek ma 28 lat. Jest pielęgniarzem w Dolnośląskim Centrum Chorób Serca we Wrocławiu.
Całą dotychczasową pracę zawodową poświęcił
pomocy ludziom w każdym wieku.
Teraz sam potrzebuje pomocy...
W październiku 2011 roku rozpoznano u niego stwardnienie rozsiane. Diagnoza była zarówno szokiem, jak i ciosem. Rozpoczęła się walka

wymagająca szeregu badań, stałej rehabilitacji
oraz poświęcenia i ogromnej siły woli.
SM to choroba układu nerwowego, podczas
której niszczona jest mielina – ochronna warstwa
pokrywająca włókna nerwowe – co powoduje
brak ciągłości w przewodzeniu impulsów nerwowych, upośledzając wiele funkcji organizmu.
Do typowych objawów zaliczamy niedowłady,
zaburzenia czucia i wzroku, niezborność.
W większości przypadków choroba prowadzi do trwałego kalectwa.
W związku z koniecznością pokrycia kosztów leczenia, które w obliczu rozwijającej się
choroby będą stale wzrastać, co przekracza
możliwości ﬁnansowe rodziny, Tomek przystąpił pod koniec 2011 roku do Programu Gromadzenia Środków na Leczenie i Rehabilitację
Stwardnienia Rozsianego przy Fundacji Dobro
Powraca, która pomaga w ﬁnansowaniu leczenia drogimi lekami z grupy interferonów i immunoglobulin.
Nie są one refundowane przez Kasę Chorych. Koszt miesięcznej kuracji to blisko 10 tysięcy złotych.
Dlatego też prosimy Państwa o przekazanie

na rzecz Tomka 1% swojego podatku dochodowego za rok 2012, co pomoże zahamować postęp choroby i jak najdłużej cieszyć się sprawnością ﬁzyczną.
Wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się na końcu każdego zeznania rocznego
PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.
Nazwa OPP: Fundacja na rzecz Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Dobro Powraca”
Numer KRS: 0000338878
Należy wpisać w celu szczegółowym: Tomasz
Ludwikowski (dopisek jest bardzo ważny!!!)
Jeżeli ktoś z Państwa chciałby przekazać
jakąkolwiek kwotę pieniężną na pokrycie
kosztów rehabilitacji i leczenia Tomka podajemy również nr konta Fundacji:
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
w polu – tytułem przelewu – należy wpisać „Tomasz Ludwikowski”
Jednocześnie będziemy bardzo wdzięczni za
rozpowszechnienie naszej prośby wśród rodziny, przyjaciół i znajomych, za co z całego serca dziękujemy!
Tomek z rodziną

Prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
Konsultant Wojewódzki w zakresie stomatologii dziecięcej
e-mail: ukaczrn@tlen.pl

L.dz, KWSD16/2012

Wrocław, 13.12,2012 r.

Pan
Mgr Edward Kostecki
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej
Pl. Powstańców Warszawy l
50-133 Wrocław
Dotyczy: odpowiedź na pismo PS-ZP. 962.108.2012,
KW.55363.2012
Szanowny Panie Dyrektorze,
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
(załącznik 4.cz.I, pkt.8; Dz. U. Nr 139r poz. 1139 i Nr 211 poz,
1642) pielęgniarka lub higienistka szkolna w ramach świadczeń
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gwarantowanych udzielanych w środowisku nauczania i wychowania oraz warunki ich realizacji powinna prowadzić u uczniów
szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach,
gdzie poziom ﬂuorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości
l mg/I, grupową proﬁlaktykę ﬂuorkową metodą nadzorowanego
szczotkowania zębów preparatami ﬂuorkowymi 6 razy w roku,
w odstępach co 6 tygodni.
Zalecenie to odmienne od instrukcji producenta Fluormex żel
(„...w ciągu roku należy stosować jedną serię zabiegów. Przez serię zabiegów rozumie się stosowanie żelu 5 do 10 razy co dwa tygodnie, tzn. l szczotkowanie co 2 tygodnie przez 10 do 20 tygodni”) wynika z sytuacji epidemiologicznej choroby próchnicowej
populacji w wieku rozwojowym w kraju.
Zatem, pielęgniarka lub higienistka szkolna winna realizować
grupową proﬁlaktykę ﬂuorkową metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami ﬂuorkowymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r.
Z poważaniem,
Prof. dr hab. Urszula Kaczmarek
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Pielęgniarstwo – konferencja

„ABY POLSKA NIE BYŁA CUKRZYCOWYM
DINOZAUREM EUROPY”
Warszawa, 17 stycznia 2013 r.
Pani Grażyna Rogala-Pawelczyk
Prezes
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Szanowna Pani,
Podczas debaty pt. „Aby Polska nie była cukrzycowym dinozaurem Europy” (Warszawa, 9 stycznia br.) lekarze, politycy i przedstawiciele pacjentów z prezydentem Lechem Wałęsą na czele przedstawili sytuację chorych z cukrzycą w Polsce, apelując o nadrobienie zaległości w kwestii metod leczenia tej choroby. Podpisali również dokument pt.
Postulaty działań na rzecz poprawy dostępu polskich pacjentów do innowacyjnego leczenia cukrzycy typu 2.
Jako reprezentantka środowiska pielęgniarek
diabetologicznych chciałabym dodać uzupełnienie
do relacji na temat debaty, które ukazały się w portalach internetowych.
Nowoczesna terapia i edukacja W relacjach
internetowych z debaty pt. „Aby Polska nie była
cukrzycowym dinozaurem Europy” (Warszawa,
9 stycznia br.) przytaczane są wypowiedzi niektórych uczestników oraz kluczowe zdaniem organizatorów wnioski. Są one następujące:
• niezbędne jest zapewnienie dostępu do leczenia na
poziomie europejskim chorym na cukrzycę typu
2, u których dotychczasowe leczenie nie jest wystarczająco skuteczne i bezpieczne;
• we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nawet
uboższych niż Polska, leki z grupy inhibitorów
DPP-4 (inkretyny) są refundowane (choć w różnym stopniu);
• według szacunków farmakoekonomicznych refundacja nowoczesnej terapii doustnej dla chorych na cukrzycę typu 2 wyniosłaby jedynie
3-4% kwoty zaoszczędzonej w 2012 r. w rezultacie wprowadzenia ustawy refundacyjnej.
Debata była bezpośrednią reakcją środowiska związanego z diabetologią (reprezentowanego przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne)
na brak inkretyn w najnowszym wykazie leków
refundowanych. Zaprezentowano argumentację
i podpisano postulaty, które koncentrowały się na
nowoczesnej farmakoterapii cukrzycy. W naszym
kraju nadal nie jest ona refundowana, a więc dostęp do niej mają jedynie pacjenci, których na nią
stać. Nie ma wątpliwości, że środowiska diabetologiczne powinny domagać się udostępnienia no-
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woczesnych terapii wszystkim potrzebującym ich
pacjentom. Chcę przy tej okazji poczynić pewną
obserwację: lekarze, politycy i przedstawiciele pacjentów z prezydentem Lechem Wałęsą, omawiając
różne aspekty sytuacji chorych, podkreślali istotność edukacji terapeutycznej w cukrzycy. Z satysfakcją zauważam, że wątek edukacji diabetologicznej, mającej na celu podniesienie świadomości pacjenta, coraz silniej brzmi w debatach o leczeniu cukrzycy.
Wydaje mi się to tak znamienne, że powinno
zostać zasygnalizowane w doniesieniach na temat debaty.
O znaczeniu edukacji diabetologicznej wspominało kilku uczestników debaty, m.in. prezydent
Lech Wałęsa, prezes PTD prof. Leszek Czupryniak
i prezes PSD Andrzej Bauman.
Jako przedstawicielka pielęgniarek diabetologicznych i edukatorów ds. cukrzycy ja również zostałam poproszona o wypowiedź.
Powiedziałam m.in.:
Cukrzycę od innych chorób przewlekłych odróżnia możliwość wpływania na jej przebieg poprzez działania własne pacjenta wchodzące w zakres samoopieki i samokontroli. Skutecznej samoopieki i samokontroli (czyli radzenia sobie z chorobą i jej akceptacji) pacjent musi się nauczyć. Nie
jest to łatwe, ponieważ wymaga wiedzy medycznej,
konsekwencji i dużej dyscypliny. Pacjentowi jest
więc potrzebna edukacja terapeutyczna. Nauczycielem pacjenta jest przede wszystkim pielęgniarka edukatorka. Dodajmy, że już 40 lat temu uznano edukację terapeutyczną w cukrzycy za równoprawny składnik całościowego leczenia tej choroby
i element podstawowego schematu terapii.
Szeroki dostęp do niezbędnej w terapii cukrzycy edukacji da pacjentom wprowadzenie do polskiego systemu ochrony zdrowia stanowiska edukatora ds. diabetologii; to posunięcie przyczyni
się do poprawy zdrowia i jakości życia pacjentów
diabetologicznych, do redukcji powikłań cukrzycy, a także przyniesie duże oszczędności. Aby tak
się stało, edukacja terapeutyczna w cukrzycy powinna być odrębnym świadczeniem kontraktowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zaś edukator ds. diabetologii – profesjonalistą zatrudnianym obligatoryjnie w placówkach medycznych
określonego typu.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie
kwaliﬁkacji pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy w publicznych zakładach opieki

zdrowotnej (z 20 lipca 2011 r.) wprowadza stanowisko edukatora do spraw diabetologii. Kwaliﬁkacje
wymagane od pracowników na stanowisku edukatora ds. diabetologii wymienione są w załączniku
do rozporządzenia (tabela) na pozycji 113. Na tym
stanowisku będą zatrudniane m.in. pielęgniarki
i położne po ukończeniu kursu specjalistycznego
pt. „Edukator w cukrzycy dla pielęgniarek i położnych”. Departament Pielęgniarek i Położnych
Ministerstwa Zdrowia zatwierdził w lutym 2011 r.
ramowy program kursu specjalistycznego dla edukatorów diabetologicznych. Jego celem jest przygotowanie pielęgniarek i położnych do prowadzenia
i koordynacji działań związanych z edukacją terapeutyczną. Polska Federacja Edukacji w Diabetologii w grudniu 2011 r. przyjęła Deklarację w sprawie miejsca i roli edukatora w opiece nad pacjentem
z cukrzycą, zaś w grudniu 2012 r. zostało podpisane
Stanowisko PFED w sprawie zatrudniania edukatorów ds. diabetologii zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
Stanowisko to zawiera następujące postulaty:
1. Zatrudnianie w placówkach medycznych (zarówno lecznictwa szpitalnego, jak i w opiece
środowiskowej) pielęgniarek/położnych na stanowisku edukator do spraw diabetologii, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
20 lipca 2011 r.
2. Finansowanie usługi edukacyjnej jako odrębnego świadczenia kontraktowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Debata „Aby Polska nie była cukrzycowym dinozaurem Europy” pokazała, że zdaniem profesjonalistów i pacjentów wprowadzenie nowoczesnej
terapii lekami inkretynowymi nie zwalnia środowisk medycznych od prowadzenia kompleksowej
i systematycznej edukacji pacjenta z cukrzycą.
Łączę pozdrowienia
Alicja Szewczyk
Przewodnicząca
Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii
Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Poradnia Diabetologiczna
Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”
Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa
tel. (22) 815 10 42, fax. (22) 815 12 32
KRS 0000249075 NIP 9521989403
e-mail: pfed@pfed.org.pl; http://www.pfed.org.pl
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DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
WE WROCŁAWIU – DZIAŁ KSZTAŁCENIA
Ogłasza nabór na specjalizacje

Przypomina,

w WYJĄTKOWO PROMOCYJNYCH CENACH! że do końca lutego 2013 r.
Płatność w 18 równych miesięcznych ratach w wysokości 250 zł.
Całkowity koszt specjalizacji wynosi 4500 zł.

trwa nabór na BEZPŁATNE SPECJALIZACJE
dla pielęgniarek w dziedzinach pielęgniarstwa:

Oferta obejmuje dwie dziedziny specjalizacji
z ograniczoną liczbą miejsc:

1. PEDIATRYCZNEGO – 25 miejsc Wrocław
2. ONKOLOGICZNEGO – 25 miejsc Wrocław
3. CHIRURGICZNEGO – 25 miejsc Lubin

1. Pielęgniarstwo OPERACYJNE
dla pielęgniarek 25 miejsc

Informuje

2. Pielęgniarstwo KARDIOLOGICZNE
dla pielęgniarek 25 miejsc

o BEZPŁATNYCH SPECJALIZACJACH,
które rozpoczną się w IV kwartale 2013 r.
w dziedzinach pielęgniarstwa :

Miejsce
Termin rozpoczęcia
Czas trwania
Zjazdy

1. POŁOŻNICZEGO dla położnych – 25 miejsc Wrocław
2. EPIDEMIOLOGICZNEGO dla pielęgniarek i położnych
– 25 miejsc Wrocław

– Wrocław
– marzec 2013 r
– 18 miesięcy
– co drugi weekend (sobota, niedziela)

Egzamin państwowy w Warszawie – wiosna 2015 r.
Termin składania zgłoszeń
– do dnia 01 marca 2013 r.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeń

(do pobrania na stronie www.doipip.wroc.pl w zakładce
Dział Kształcenia)

Dolnośląski Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Sp. z o. o. w likwidacji
ul. Powstańców Śląskich 50, 53 – 333 Wrocław

Gratulacje

Z wielką przyjemnością składamy serdeczne gratulacje dla absolwentów ukończonych w 2012 r. specjalizacji
w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych Sp. z o. o. w likwidacji w dziedzinach pielęgniarstwa:
Anestezjologicznego i intensywnej opieki
Ratunkowego
Kardiologicznego
z powodu bardzo dobrych wyników z Egzaminu Państwowego
i uzyskania tytułu SPECJALISTY.
Życzymy dalszych sukcesów w karierze zawodowej.
Kierownicy specjalizacji
Barbara Bosak, Małgorzata Rodziewicz, Ksymena Walewska – Lis
Przewodnicząca DOIPiP
Urszula Olechowska
Likwidator DOKPKM sp. z o.o.
Krystyna Łukowicz Domagalska

20

W CIENIU CZEPKA

Położnictwo
Ewa Borucka- licencjat położnictwa

PÓŹNE MACIERZYŃSTWO
W obecnych czasach, coraz więcej par
decyduje się na późne rodzicielstwo. Według badań, co 10 kobieta swoje pierwsze
dziecko rodzi po 35 roku życia. Wiek ten
stale się przesuwa. Współczesne kobiety
pragną najpierw ustabilizować swoją sytuację zawodową, materialną, chcą ukończyć
studia, skupiają się na karierze, przy tym
zapominając o założeniu rodziny i urodzeniu dziecka. Niekiedy jednak problemem
późnego macierzyństwa jest niepłodność,
na którą wpłynąć mogą stres, nieprawidłowe odżywianie, zanieczyszczenia środowiska, długi okres przyjmowania środków antykoncepcyjnych.
Zalety późnego macierzyństwa
Późne macierzyństwo niewątpliwie niesie ze sobą wiele powikłań, jednak ma ono
wiele zalet. Tego typu matki są bardziej dojrzałe i odpowiedzialne. Kobieta jest w stanie poświęcić więcej czasu na wychowanie
dziecka. Zdecydowanie bardziej dba o zdrowie dziecka i własne oraz zapewnia stabilną sytuację materialną.
Wady późnego macierzyństwa
Ciąża u kobiety po 35 roku życia zaliczana jest do grupy ciąż podwyższonego ryzyka. Kobieta im starsza tym ryzyko poronieniem i wystąpienia wad genetycznych u płodu wzrasta. Dość często u tego typu kobiet
ciężarnych występuje cukrzyca, nadciśnienie indukowane ciążą, nadczynność lub niedoczynność tarczycy. Wzrasta ryzyko trudnego porodu, dlatego częściej u tego typu
kobiet wykonuje się cięcie cesarskie.
Z reguły kobiety, które późno decydują
się na macierzyństwo mają kłopoty z porozumiewaniem się z dzieckiem z uwagi
na zbyt dużą różnicę wieku oraz nadopiekuńczość.
ZALECENIA
Podczas ciąży kobieta powinna być pod
stałą opieką lekarską. Powinna prawidłowo
się odżywiać, unikać konserwantów, przyjmować kwas foliowy, witaminy oraz inne
suplementy zalecone przez lekarza. Ważne jest aby zaprzestać paleniu papierosów
oraz spożywania alkoholu. Jeżeli ciężarna
przed ciążą przyjmowała leki i jest to moż-
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liwe to na jej okres należy zaprzestać kuracji. Bardzo ważne jest regularne badanie
się, wykonanie badania USG oraz innych
badań w kierunku rozpoznania wad rozwojowych płodu. Istotna jest również kontrola podstawowych parametrów życiowych
oraz narządów wewnętrznych np. nerek,
serca, wątroby.
Badania prenatalne w ciąży
Najbardziej wrażliwym okresem, w którym może dojść do wystąpienia wad rozwojowych jest okres organogenezy, w którym
dochodzi do intensywnego rozwoju płodu.
W I trymestrze tworzą się podstawowe narządy: serce, mózg, wątroba, nerki, narządy rozrodcze, jelita, żołądek oraz kończyny górne i dolne. Kobiety z obciążonym
wywiadem w zakresie wad genetycznych
w rodzinie oraz po 35 roku życia, kierowane są na badania prenatalne na podstawie,
których oznacza się nieprawidłowości oraz
kariotyp płodu.
Ultrasonograﬁa jest jednym z ważniejszych badań wykonywanych w okresie ciąży. Pierwsze USG zalecane jest pomiędzy
11-13 tygodniem, drugie 20-24 tygodniem
ciąży oraz trzecie 30-32 tygodniem. Na podstawie obrazu ultrasonograﬁcznego można
ocenić struktury płodu takie jak: ośrodkowy układ nerwowy, nerki, pęcherz moczowy, serce. Ponadto pozwala ono na określenie wzrostu i masy ciała płodu oraz umiejscowieniu łożyska. Najważniejszym zadaniem badania ultrasonograﬁcznego jest
możliwość oceny oraz wykrycia wad genetycznych. Przy jego użyciu możliwe jest wykonanie inwazyjnych badań prenatalnych tj.
przezierność karkowa, testy biochemiczna,
amniopunkcja oraz kordocenteza.
Przy pomocy ultrasonograﬁi lekarz ocenia szerokość fałdu karkowego jest to tak
zwana przezierność karkowa, wykonywana w celu rozpoznania wad wywołanych
aberracjami chromosomalnymi np. zespół
Downa, Turnera, Patau, Edwardsa oraz Klinefeltera.
Kolejnym badaniem są testy biochemiczne tzw. test podwójny, wykonywany między

10-14 tygodniem ciąży. Badanie polega na
pomiarze stężenia beta-hCG oraz białka
PAPP-A. Między 15 a 20 tygodniem wykonuje się test potrójny, w którym ocenia się
stężenie trzech podstawowych hormonów
ciążowych: beta-hCG, AFP oraz wolnego
estriolu. Na podstawie stężenia hormonów
istnieje możliwość rozpoznania ryzyka wystąpienia wad cewy nerwowej np. rozszczep
kręgosłupa, wargi lub podniebienia, bezmózgowie oraz trisomii 21 chromosomu. Skuteczność tego testu sięga aż 70%. Jeżeli testy ulegają wątpliwością, wówczas kobieta
ciężarna kierowana jest na dalszą diagnostykę do ośrodków o wyższym stopniu referencyjności.
Amniopunkcję genetyczną przeprowadza się pod kontrolą USG. Przy pomocy ultrasonografu wprowadza się cienką igłę do
jamy owodni i pobiera około 20 ml płynu
owodniowego zawierającego komórki płodowe do badań cytogenetycznych. USG odgrywa ważną rolę, ponieważ zmniejsza ryzyko ukłucia dziecka oraz pomaga wprowadzić igłą w odpowiednią kieszonkę, z której
należy pobrać płyn. Wynik badania gotowy
jest po 3-5 tygodniach.
Amniopunkcję wczesną wykonuje się
od 12 tygodnia ciąży, jednak unika się jej
z uwagi na możliwość utraty ciąży. Dlatego najlepiej, kiedy badanie wykonuje się
od 15 tygodnia ciąży. Ryzyko powikłań po
amniopunkcji: krwawienie z dróg rodnych,
zakażenie wewnątrzmaciczne, pęknięcie
błon płodowych, poronienie oraz obumarcie płodu. Tylko u 1% ciąż występują wyżej wymienione powikłania. Wraz z wzrostem ciąży dochodzi do zmniejszenia ilości komórek płodu w płynie owodniowym,
dlatego amniopunkcja może być wykonana
najpóźniej do 24 tygodnia.
Niektóre wady genetyczny możliwe do
rozpoznania są w późniejszym okresie ciąży. Aby pozyskać komórki płodu do badań
genetycznych wykonuje się kordocentezę.
Badanie polega na nakłuciu naczynia pępowinowego, jakim jest żyła pępowinowa
oraz pobranie niewielkiej ilości krwi do badań w celu potwierdzenia lub wykluczenia
nieprawidłowości.
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Ogłoszenia
50-230 Wrocław, ul. Trzebnicka 42
Tel./fax: (71) 78 33 285
e-mail: gbm@ddkm.pl

www.ddkm.pl

Uwaga! Prowadzimy nabór na kursy planowane na luty i marzec 2013 roku:
Specjalizacje

w dziedzinach pielęgniarstwa:







Anestezjologicznego i intensywnej opieki
Pediatrycznego
Psychiatrycznego
● Chirurgicznego
Opieki paliatywnej
● Nefrologicznego
Ratunkowego
● Epidemiologicznego

Kursy kwalifikacyjne

w dziedzinach pielęgniarstwa:










Anestezjologicznego i intensywnej opieki
Opieki długoterminowej
Neonatologicznego
Epidemiologicznego
● Ratunkowego
Opieki paliatywnej
● Chirurgicznego
Pediatrycznego
● Zachowawczego
Środowiska nauczania i wychowania

Szeroka oferta
oraz

Kursów dokształcających
Szkoleń dla personelu medycznego

Kursy specjalistyczne:
NOWOŚĆ ! ● Pediatryczna domowa opieka paliatywna
● Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego (EKG)
 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
 Podstawy opieki paliatywnej
 Medyczna pielęgnacja stóp
 Szczepienia ochronne noworodków
 Szczepienia ochronne
 Endoskopia
 Techniki ciągłe pozaustrojowego oczyszczania krwi
 Pielęgnowanie w chorobach narządu wzroku
● Kompresjoterapia
 Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
● Edukator w cukrzycy
 Terapia bólu przewlekłego u dorosłych
● Podstawy dializoterapii
 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
● Żywienie enteralne i parenteralne
 Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową
 Leczenie ran: odleżyny, oparzenia, owrzodzenia żylne
 Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 Przygotowanie i podawanie leków przeciwnowotworowych u dorosłych
 Wykonywanie konikopunkcji, odbarczanie odmy prężnej oraz wykonywanie dojścia
doszpikowego dla pielęgniarek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

Formularze zgłoszeniowe można przesyłać do nas pocztą, faxem lub drogą elektroniczną.
PEŁNA OFERTA oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na www.ddkm.pl

Dbamy o Twój rozwój zawodowy.
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Pamięć i serce
Życie i ludzie przemijają
dobro pozostaje...
ELŻBIECIE HADYŃSKIEJ
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci Teściowej
składają koleżanki, koledzy i współpracownicy

W momencie śmierci bliskiego uderza człowieka
świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki.
Po każdym dniu trzeba postawić kropkę,
odwrócić kartkę i zaczynać na nowo...
Naszej drogiej koleżance DOROCIE KUBLIK
i jej rodzinie wyrazy żalu i słowa otuchy
z powodu śmierci Męża
składają koleżanki
z Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji
i Medycyny Sportowej
ul. Chopina we Wrocławiu

Cierpienie ludzkie budzi współczucie
Budzi także szacunek
... i na swój sposób onieśmiela”
Jan Paweł II
Naszej Koleżance AGNIESZCE WOJCIECHOWSKIEJ
wyrazy współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci
Mamy
składają Położne, Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego
im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ul. Warszawska 2

Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach
MARZENIE PĘKALSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci Taty
składają
pielęgniarki i położne
Dolnośląskiego Centrum Medycznego DOLMED S.A.

Rozłąka jest naszym losem,
spotkanie naszą nadzieją
Drogiej koleżance ZDZISŁAWIE KACZOROWSKIEJ
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Brata
składają: koleżanki z Oddziału Wewnętrznego
4 Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach
Wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy
dla VIOLETTY CHYBOWSKIEJ z powodu śmierci
Teściowej
składa Zespół Pracowników
z Poradni Medycyny Pracy SPSK 1 we Wrocławiu
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Informacje
W CIENIU CZEPKA
niezależny miesięcznik
pielęgniarek i położnych
okręgu wrocławskiego i legnickiego.
(www.doipip.wroc.pl)
Wydawca:
Dolnośląska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych
we Wrocławiu.
Redaguje Prezydium DORPiP:

Olechowska Urszula
Jędrzejewska Leokadia
Szafran Anna
Bogumił Lucyna
Koziarz Ewa
Łabowicz Beata
Golicka Marzenna
Kolasińska Jolanta
Szerszeń Teresa

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH we Wrocławiu,
ul. Powstańców Śląskich 50, 53–333 Wrocław,
e–mail: info@doipip.wroc.pl
tel. 71/ 333 57 02, tel/fax 71/ 373–20–56
www.doipip.wroc.pl
KONTO IZBY: NUMER KONTA BANKOWEGO,
na który należy przekazywać składki członkowskie:
Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 50,
53–333 Wrocław,
Bank PEKAO SA O/Wrocław
63 1240 6670 1111 0000 5641 0435
GODZINY PRACY BIURA
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
poniedziałek – czwartek – od 800 do 1600
z wyjątkiem wtorków i piątków
wtorek – od 800 do 1700 a w piątek do 1500
DZIAŁ KSZTAŁCENIA

Redakcja, redakcja techniczna, skład, korekta,
tel./fax 71 333 57 08, tel. 71/ 364 04 35
graﬁka i przygotowanie do druku
poniedziałek – czwartek – od 800 do 1600
– Włodziwoj Sawicki
Konsultacja polonistyczna
mgr Katarzyna Sawicka

z wyjątkiem wtorków i piątków
wtorek – od 800 do 1700, a w piątek do 1500
BIURO W LUBINIE,
ul. Odrodzenia 18/2, 59-300 Lubin, tel./fax 76/746 42 03

Materiałów niezamówionych redakcja nie
zwraca, w tek stach publikowanych zastrze- Konto Działu Kształcenia
ga sobie prawo skrótów, zmian ty tułów oraz Bank PEKAO SA O/Wrocław
13 1240 6670 1111 0000 5648 5055
poprawek stylistyczno–językowych.
Artykuły, listy, uwagi i inną korespondencję
prosimy nadsyłać na adres redakcji:
Dolnośląska Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu,
ul. Powstańców Śląskich 50,
53–333 Wrocław,
fax 373–20–56
e–mail: info@doipip.wroc.pl

KASA
poniedziałek ....................................................10–16
wtorek ............................................................... 11–14
środa ....................................................................8–15
czwartek............................................................10–16
piątek ..................................................... NIECZYNNA
BIBLIOTEKA
wtorki .......................................................................od 14 do 17
piątki ...........................................................................od 9 do 14

REDAKCJA NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TREŚĆ TEKSTÓW , OKRĘGOWY RZECZNIK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
OGŁOSZEŃ I REKLAM

tel. 71/ 364 04 44,
informacja o dyżurach na stronie internetowej DOIPiP
DOIPiP NIE PROWADZI POŚREDNICTWA PRACY w zakładce ORGANIZACJA PRACY BIURA- ORzOZ

W KRAJU I ZAGRANICĄ
UWAGA: Nie przyjmujemy do publikacji
tekstów przekazywanych telefonicznie!
Nasza okładka: fot. Anna Szafran
Numer zamknięto 22.01.2013 r.
Do druku przygotowano 2.02.2013 r.
Nakład 3500 egz.
Pismo nieodpłatnie rozprowadzane
wśród członków Samorządu
Pielęgniarek i Położnych.
Druk ABIS
Wszystkie artykuły (i nie tylko)
str. www.doipip.wroc.pl
2na(256)
2013

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Inf.: tel. 71/ 364 04 44 lub w Sekretariacie Biura DOIPiP
DYŻURY RADCY PRAWNEGO
poniedziałki 14 – 16; środa 14 – 17 (mgr E. Stasiak);
KASA POŻYCZKOWA PRZY DOIPIP
Bank PKO BP IV Oddział Wrocław, ul. Gepperta 4
Nr: 56 1020 5242 0000 2702 0019 9224
Informacje o stanie swojego konta w Kasie Pożyczkowej
można uzyskać w czasie dyżuru
w środy od 1500 do 1630 telefonicznie lub osobiście
KSIĘGOWOŚĆ IZBY NIE PROWADZI KASY POŻYCZKOWEJ
I NIE UDZIELA INFORMACJI

W NUMERZE ............................................................... str.
Informacje
Składka członkowska ........................................2 okł
W Oławie .................................................................... 2
Informacje ................................................................. 3
Grypa ........................................................................... 4
PTP – ogłoszenia ..................................................... 5
Z NRPiP – Ministerstwo odpowiada .............. 7
Stanowiska Prezydium DORPiP .........................11
Pielęgniarstwo
Wręczenie dyplomów w Legnicy ......................12
Gdańsk zaprasza ......................................................14
Wielkie serca .............................................................16
Konsultant informuje .............................................17
Zaproszenie do Karpacza .....................................18
Aby Polska nie była... ..............................................19
Informacje Działu Kształcenia .................. 20
Położnictwo
Późne macierzyństwo ............................................21
Ogłoszenia ............................................................22,24
Pamięć i serce..............................................................23
informacje DOIPiP (stopka redakcyjna, godziny
pracy biura DOIPiP, telefony) ................................ 25
WYKAZ TELEFONÓW
W SIEDZIBIE BIURA DOIPiP
WE WROCŁAWIU
Sekretariat .............................071 333 57 02
.............................................. 071 373 20 56 tel/fax
Przewodnicząca ...................071 333 57 03
Wiceprzewodnicząca ........071 333 57 10
Sekretarz................................ 071 333 57 04
Skarbnik ..................................071 333 57 07
Dyrektor Biura ........................ 071 333 57 00
Ewidencja .............................. 071 333 57 09
Rejestr praktyk .....................071 333 57 07
Księgowość ........................... 071 333 57 06
Radca prawny .......................071 333 57 10
Kasa ..........................................071 333 57 01
Biblioteka ...............................071 333 57 05
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej ...........................071 364 04 44
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych
...................................................071 364 04 44

Dział Kształcenia ........... 71/ 333 57 08
Kierownik Działu Kształcenia
..........................................– 71/ 364 04 35
Dział Kształcenia Oddział
w Lubinie ......................– 76/746 42 03 25

Dział Kształcenia
Dolnośląskiej Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych
serdecznie zaprasza!

Szczegóły oferty szkoleniowej
na www.doipip.wroc.pl
w zakładce DZIAŁ KSZTAŁCENIA
oraz na stronie 20 bieżącego wydania.

