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Serdecznie zapraszamy

Wszystkich delegatów na III Okręgowy Zjazd Pielęgnia-
rek i Położnych w Częstochowie VII kadencji, który od-
będzie się w dniu 29 marca 2017 roku od godz. 9:00  
w sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie, ul. Ślą-
ska 11/13.

Sekretarz ORPiP

Marzena Maniszewska
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Zima powoli nas opuszcza. Dni są coraz dłuższe, 
jaśniejsze i radośniejsze. W powietrzu czuć, że 
cała przyroda budzi się z zimowego snu. Podob-
nie dzieje się z naszym organizmem. Niestety, ta 
„pobudka” często wiąże się z dość nieprzyjem-
nymi dolegliwościami. Czujemy się przemęcze-
ni, wypaleni, poirytowani, niewyspani, apatyczni. 
Miewamy problemy z koncentracją. Dlaczego się 
tak dzieje? Nasz organizm funkcjonujący pod-
czas zimy na „wolniejszych obrotach”, nie chce 
po prostu tak łatwo przystosować się do innego 
trybu życia.

Zniechęcają go też częste w tym okresie waha-
nia pogodowe (temperatura, ciśnienie atmosfe-
ryczne i wilgotność powietrza), które wzmagają 
dolegliwości meteoropatyczne.

Cała ta „rewolucja” nosi nazwę przesilenia wio-
sennego, a na dolegliwości z nią związane uskar-
żają się przede wszystkim kobiety (głównie te 
w okresie menopauzy).

Pocieszające jest jednak to, że wystarczy mniej 
więcej miesiąc i wszystko powróci do stanu nor-
malnego, czyli nasz organizm zdąży przystoso-
wać się do nowych warunków. Aby przebiegało 
to jak najbardziej bezboleśnie i w miarę szybko, 
warto skorzystać z naszych rad.

1. Dobrze się wysypiaj

Przede wszystkim należy zadbać o odpowiedni 
wypoczynek. Ważne jest, abyśmy w tym okresie 
przesypiali w nocy ok. ośmiu godzin. To znako-
micie zregeneruje organizm i korzystnie wpły-
nie na samopoczucie w ciągu dnia. Co zrobić, gdy 
mamy problemy z zasypianiem? Przede wszyst-
kim unikać picia wieczorem napojów pobudza-
jących np. mocnej herbaty, kawy czy alkoholu. Za 
to – zjeść lekką kolację. Przed snem warto wy-
wietrzyć dobrze pokój i wyciszyć się, słuchając 
np. spokojnej muzyki lub czytając jakąś przyjem-
ną, lekką lekturę.

2. Gimnastykuj się co rano

Po przebudzeniu dobrze jest dotlenić organizm 
i dodać mu energii, która będzie potrzebna przez 
cały dzień. W tym celu najlepiej wykonać kilka 
ćwiczeń gimnastycznych (wskazane przy otwar-
tym oknie). Taka gimnastyka ma jeszcze jedną 
dobrą stronę – zdecydowanie tchnie w nas nie-
co optymizmu.

7 sposobów
jak przeżyć przesilenie wiosenne
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3. Spaceruj mimo niepogody

Poranna gimnastyka jest bardzo ważna, ale na 
zdecydowaną poprawę kondycji, nastroju i od-
porności wpłynie nieco większa dawka aktyw-
ności fizycznej. Może to być tak naprawdę każ-
da forma ruchu, najlepiej na świeżym powietrzu. 
To znakomicie „rozrusza” nasz organizm po zi-
mowym leniuchowaniu. Dobrze, aby ta forma ak-
tywności fizycznej stała się rytuałem trwającym 
minimum pół godzinny dziennie i – co ważne – 
niezależnie od pogody.

4. Oczyść organizm

W tym przełomowym okresie zimowo-wiosen-
nym oczyśćmy swój organizm, m.in. dostarcza-
jąc mu błonnika. Ma on wiele zalet: nie tylko 
oczyszcza organizm, ale także wspomaga odchu-
dzanie, a jego niezwykłe właściwości powodują, 
że pomaga uniknąć wielu groźnych chorób, np. 
nadciśnienia, a nawet nowotworów. W roli „wio-
sennego pobudzacza” świetnie sprawdzą się su-
plementy diety, takie jak: Maca, Manayupa, Her-
campuri i Flor de arena. One także z jednej strony 
oczyszczą organizm, z drugiej go wzmocnią, co 
zdecydowanie poprawi nasze samopoczucie.

5. Pamiętaj o śniadaniach

Bardzo istotną sprawą jest zjedzenie pożywnego 
śniadania. To tak naprawdę najważniejszy posi-
łek w ciągu dnia, który pozwala naszemu organi-

zmowi nabrać sił, witalności i energii do dzia-
łania. Śniadanie powinno być lekkie, ale bardzo 
wartościowe. Najlepiej jeśli w jego skład wejdzie 
nabiał, soki, surowe warzywa i owoce, a przy tym 
np. kiełki, które są bogate w witaminy. Zadbajmy 
także o urozmaicenie i „dowitaminizowanie” po-
zostałych posiłków w ciągu dnia.

6. Chwytaj słońce

Łapmy każdy promyk słońca! Przecież tak bar-
dzo go nam brakowało podczas tych smutnych, 
zimowych miesięcy. Dlatego spacerujmy, uchy-
lajmy okna w domu czy pracy i syćmy oczy tym 
wspaniałym widokiem, który sprawi, że poczuje-
my przypływ wiosny, tęsknotę za latem, wakacja-
mi itd.

7. Nie zaniedbuj przyjaciół

Wyjdźmy do ludzi. Obudzeni z zimowego snu, do-
karmieni, dotlenieni i aktywni fizycznie stanie-
my się atrakcyjni nie tylko dla siebie, ale i dla 
innych. Wykorzystajmy to, by odnowić nasze kon-
takty i przyjaźnie. Dzięki nim odnajdziemy ra-
dość, chęć do życia i pracy zawodowej. Tym sa-
mym „przesilenie wiosenne” pozostanie tylko 
wspomnieniem.

4   |   BIULETYN INFORMACYJNY Styczeń-Luty 2017-03.



KALENDARIUM Styczeń - Luty 2017 ROK
05.01.2017 r.  
Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenie Opieki 

Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

09.01.2017 r.  
Spotkanie robocze w związku z obchodami 

100 - lecia śmierci dr W. Biegańskiego.

09.01.2017 r.  
Spotkanie noworoczne Urzędu Miasta 

Częstochowa - Filharmonia Częstochowska.

11.01.2017 r.  
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego ,, Ordynowanie 

leków i wypisywanie recept” część I

19–21.01.2017 r.  
XXI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Opieki 

Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych – Centrum 

Kongresowe Akademii Polonijnej w Częstochowie.

20.01.2017 r.  
Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego 

,,Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek”

25.01.2017 r.  
Spotkanie z konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie 

pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 

opieki – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach.

25.01.2017 r.  
Posiedzenie Komisji ds. Pomocy w Trudnych 

Sytuacjach Losowych przy OIPiP w Częstochowie.

25.01.2017 r.  
Posiedzenie Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia 

Zawodowego przy OIPiP w Częstochowie.

26.01.2017 r.  
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

26.01.2017 r.  
Egzamin kursu specjalistycznego ,, Ordynowanie 

leków i wypisywanie recept” cz. II.

27.01.2017 r.  
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej przy OIPiP w Częstochowie.

30.01.2017 r.  
Spotkanie robocze w związku z obchodami 

100 - lecia śmierci dr W. Biegańskiego.

01.02.2017 r.  
Otwarcie wystawy poświęconej pamięci 

dr. W. Biegańskiego – Senat RP.

01.02.2017 r.  
Egzamin kursu specjalistycznego RKO

08.02.2017 r.  
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego ,, Ordynowanie 

leków i wypisywanie recept” część I

15.02.2017 r.  
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego,, 

Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG”.

18.02.2017 r.  
Wręczenie Statuetek Starosty Powiatu Częstochowskiego.

22.02.2017 r.  
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

22.02.2017 r.  
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego ,, Ordynowanie 

leków i wypisywanie recept” część II
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Plan dyżurów Okręgowego Rzecznika 
Odpowiedzialności Zawodowej na 2017r.

4. I Łoniewska – Lichterowich Danuta

18. I Belicka Urszula

1. II Malczyk Greta

15. II Ciura Beata

1. III Kaźmierczak Anna

15. III Belicka Urszula

5. IV Malczyk Greta

19. IV Szczerbak Beata

10. V Szczerbak Beata

24. V Ciura Beata

7. VI Kaźmierczak Anna

21.VI Łoniewska – Lichterowicz Danuta

5. VII Szczerbak Beata

19. VII Belicka Urszula

2. VII Łoniewska – Lichterowicz Danuta

16. VIII Malczyk Greta

6. IX Ciura Beata

20. IX Kaźmierczak Anna

4. X Malczyk Greta

18. X Szczerbak Beata

8. XI Belicka Urszula

22. XI Ciura Beata

6. XII Kaźmierczak Anna

20. XII Łoniewska Lichterowicz Danuta



HARMONOGRAM POSIEDZEŃ OKRĘGOWEJ RADY PiP I PREZYDIUM ORPiP - 2017 rok.
L.p. POSIEDZENIE TERMIN DZIEŃ TYGODNIA

1 Prezydium 26 styczeń godz. 14:00 czwartek

1 Prezydium 22 luty godz. 14:00 środa

2 Okręgowa Rada 8 marzec godz. 14:00 środa

3 Prezydium 22 marzec godz. 14:00 środa

4 Okręgowy Zjazd 29 marzec godz. 9:00 środa

5 Prezydium 26 kwiecień godz. 14:00 środa

6 Prezydium 31 maj godz. 14:00 środa

7 Prezydium 21 czerwiec godz. 14:00 środa 

8 Okręgowa Rada 28 czerwiec godz. 14:00 środa

9 Prezydium 26 lipiec godz. 14:00 środa

10 Prezydium 30 sierpień godz. 14:00 środa

11 Prezydium 20 wrzesień godz. 14:00 środa

12 Okręgowa Rada 27 wrzesień godz.14:00 środa

13 Prezydium 25 październik godz. 14:00 środa

14 Prezydium 29 listopad godz. 14:00 środa

15 Okręgowa Rada 15 grudzień godz. 14:00 piątek

16 Prezydium 18 grudzień godz. 14:00 poniedziałek

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ NRPiP w 2017 roku

15 – 16 marca NRPiP

21 – 22 czerwiec NRPiP

13 – 14 wrzesień NRPiP

13 – 14 grudzień NRPiP

Oferta kursów i szkoleń planowanych do realizacji w I połowie roku 2017 
przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie

KURSY KWALIFIKACYJNE

1. Pielęgniarstwo internistyczne
2. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
3. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej

5. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
6. Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
7. Pielęgniarstwo geriatryczne

KURSY SPECJALISTYCZNE

1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficz  
 nego - dla pielęgniarek i położnych
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa - dla pielęgnia  
 rek i położnych
3. Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka - dla  
 pielęgniarek i położnych
4. Leczenie ran – kurs dla pielęgniarek
5. Leczenie ran – dla położnych
6. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

7. Szczepienia ochronne dla położnych
8. Edukator w cukrzycy – dla pielęgniarek i położnych
9. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji- dla   
 położnych
10. Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I i   
  II- dla pielęgniarek i położnych
11. Onkologia ginekologiczna - dla położnych (nowe szkolenie)
12. Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną   
  Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)

SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE

1. Pielęgniarstwo chirurgiczne
2. Pielęgniarstwo internistyczne
3. Pielęgniarstwo neonatologiczne

4. Pielęgniarstwo geriatryczne
5. Pielęgniarstwo psychiatryczne

Warunkiem rozpoczęcia kursów specjalistycznych i kwalifikacyjnych jest uczest-
nictwo min. 15 osób, szkolenia specjalizacyjnego 25 osób.

Ośrodek Szkoleniowy udziela informacji pod nr 519-862-186 lub 34 324-51-12
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Poseł Józefa Szczurek-Żelazko, wkrótce wicemini-
ster zdrowia, jest pełna nadziei, że na stanowisku, 
które obejmie od 1 lutego, będzie mogła rozwią-
zywać problemy środowiska pielęgniarskiego. Je-
stem z wykształcenia pielęgniarką, znam problemy 
i oczekiwania tego zawodu, wspierałam pielęgniar-
ki jako poseł na Sejm i będę tę drogę kontynuować 
na powierzonym mi stanowisku – mówi w rozmowie 
z Polityką Zdrowotną.
Zapytaliśmy nową wiceminister zdrowia o plany 
i oczekiwania.

Józefa Szczurek-Żelazko
Z ministrem zdrowia jeszcze szczegółowo nie roz-
mawialiśmy o podziale obowiązków, tak że jeszcze 
nie znam dokładnie planów i oczekiwań. Z wykształ-
cenia jestem pielęgniarką i zawsze to środowisko 
wspierałam. Liczę na zrozumienie i dobre podłoże, 
będę się starała przygotować takie pole do rozmów, 
by przebiegały one merytorycznie i w kierunku życz-
liwego rozwiązywania problemów. Porozumienia, 
które zawarły pielęgniarki, są kontynuowane przez 
rząd i nadal będą. Na pewno bardzo ważną sprawą 
będzie promowanie i umacnianie dobrego wizerun-
ku tego zawodu. Problemów, które trzeba rozwiązać, 
jest dużo, będę się starała zająć sprawami kształce-
nia, koszykiem świadczeń, a o reszcie planów i za-
dań opowiem po objęciu funkcji wiceministra.
Środowisko pielęgniarskie z nadzieją przyjęło in-
formację o nominacji pielęgniarki na wiceministra 

zdrowia. Zapytaliśmy o oczekiwania wobec nowej 
wiceminister:
Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca Ogólnopolskie-
go Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Pozytywne jest to że pielęgniarka będzie wicemini-
strem. Jeżeli zaangażuje się w pracę na rzecz śro-
dowiska zawodowego będzie to z korzyścią dla pa-
cjentów i dla zawodów, których brakuje w systemie 
ochrony zdrowia i bez udziału których nawet najlep-
sze reformy się nie powiodą, bowiem w tym resor-
cie - jak nigdzie indziej - potrzebni są ludzie ludziom. 
Jak zwykle z nadzieją patrzymy na pielęgniarki ,któ-
re podejmują się trudnych wyzwań, a ocenę wysta-
wimy po efektach pracy.
Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych
Oczekiwania nasze są znane, a chodzi nam przede 
wszystkim o stworzenie realnej i rzeczowej strategii 
dla pielęgniarstwa, a także o debatę nad ciągle ma-
lejącą liczbą pielęgniarek, także w aspekcie zmia-
ny ustawy o wieku emerytalnym. Będziemy prowa-
dzić dialog na temat kształcenia pielęgniarek, bo to 
temat, który budzi wiele kontrowersji. Oczekujemy 
także dobrej oferty dla absolwentów, żeby zachę-
cić, by pielęgniarki nie uciekały za pracą do innych 
krajów. Kolejne, to zapisy koszykowe, obsada pielę-
gniarek w szpitalach. Zależy nam na strategii krót-
ko i długoterminowej. Wybór poseł Szczurek-Żelaz-
ko rokuje nadzieje na dobrą współpracę i cieszymy 
się z tej nominacji. 
Kim jest nowa wiceminister
Przypomnijmy, że Józefa Szczurek-Żelazko jest po-
słanką na Sejm RP i wieloletnią dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Brzesku. W Sejmie pracuje w Par-
lamentarnym Zespole ds. pielęgniarek, położnych 
i innych pracowników opieki zdrowotnej jako wi-
ceprzewodnicząca, w Parlamentarnym Zespole ds. 
Praw Pacjenta jako skarbnik oraz pełni funkcję prze-
wodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Szpitali 
Powiatowych.

Szczurek-Żelazko:
liczę na zrozumienie środowiska i dialog
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W dniu 13 stycznia 2017r. o godz. 12.00 w siedzi-
bie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnej w Ka-
towicach odbył się II etap XII Ogólnopolskiego 
Konkursu Pielęgniarka Roku 2016 organizowany 
przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego.

Do konkursu przystąpiło 6 pielęgniarek:

p. Joanna Hofman
p. Joanna Ruszel
p. Magdalena Osińska
p. Małgorzata Klimas
p. Agnieszka Lesiak
p. Aleksandra Grzywacz

Komisja Konkursowa wyłoniła jedną kandydatkę, 
która uzyskała największą ilość punktów i prze-
szła do III Etapu Ogólnopolskiego Konkursu Pie-
lęgniarka Roku 2016, to:

p. Joanna Ruszel
Centrum Medyczne ‘’Amicus’’ 
w Częstochowie

W imieniu Zarządu Koła Terenowego Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarskiego w Częstocho-
wie dla p. Joanny Ruszel wyrażamy podziękowa-

nie i uznanie nowych wyzwań zawodowych oraz 
osobistych a dla wszystkich uczestników składa-
my serdeczne gratulacje. Finał Konkursu „Pielę-
gniarka Roku 2016 r.’’, odbędzie się 29-30.03.2017 
r. w Warszawie.

mgr Irena Sikora-Mysłek Członek Komisji Konkursowej

Przewodnicząca Koła Terenowego PTP w Częstochowie

Konkurs
Pielęgniarka Roku 2016
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“Doktor Biegański - życie i dzieło.
W stulecie śmierci” to tytuł wystawy przygotowanej przez Muzeum 

Częstochowskie we współpracy z Towarzystwem Lekarskim Częstochowskim.

1 lutego 2017 roku marszałek Stanisław Karczew-
ski otworzył w Senacie wystawę „Doktor Włady-
sław Biegański – życie i dzieło w stulecie śmierci”. 
Tym samym zainaugurował obchody ogłoszonego 
przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Roku Wła-
dysława Biegańskiego, by w setną rocznicę jego 
śmierci oddać należny hołd temu zasłużonemu 
lekarzowi.

Otwarciu wystawy towarzyszyło grono zaintere-
sowanych osób z Częstochowy, władze oraz repre-
zentanci różnorodnych instytucji.

Wśród zaproszonych gości nasze środowisko re-
prezentowały m. in.: Prezes Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych Zofia Małas, Konsultant 
Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki pa-
liatywnej Izabela Kaptacz, Przewodnicząca Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Często-
chowie Barbara Płaza, Skarbnik Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie Lidia 
Kucharska, członek Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie Iwona Markiewicz, 
członek samorządu Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie Halina Synakiewicz.

Dzięki wystawie poznajemy postać Władysła-
wa Biegańskiego jako wybitnego lekarza, prekur-
sora kilku dziedzin medycyny w tym neurologii, 

kardiologii i ortopedii. Wystawa składa się z 11 
plansz , na których umieszczono fotografie i teksty 
pozwalające bliżej poznać postać wybitnego czę-
stochowianina, autora ponad 130 prac w dziedzi-
nie medycyny, filozofii, logiki i etyki.

Senatorowie w listopadzie 2016 roku podjęli 
uchwałę ustanawiając rok 2017 rokiem Władysła-
wa Biegańskiego Senat zwrócił się do uczelni me-
dycznych i samorządu zawodowego o populary-
zację postaci Władysława Biegańskiego.

Na rok 2017 przypada setna rocznica śmierci dok-
tora Władysława Biegańskiego, wybitnego leka-
rza, naukowca, filozofa i etyka, pedagoga i społecz-
nika, współtwórcy deontologii lekarskiej i logiki 
medycyny. Jesteśmy dumni z faktu, że pochodzą-
cy z Częstochowy Władysław Biegański przyczynił 
się do powstania nowoczesnej medycyny a jego 
publikacje do dziś nadają kierunek w kształceniu 
kadry medycznej.
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dr Władysław Biegański w swoim gabinecie Fot. Archiwum 

Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego,.

Władysław Biegański jest jedną z najwybitniej-
szych postaci w dziejach Częstochowy oraz histo-
rii polskiej i europejskiej medycyny. W 2000 roku 
wybrany został przez mieszkańców swego miasta 
na Częstochowianina Stulecia.

Biegański zmarł 29 stycznia 1917 roku, pocho-
wany jest na Cmentarzu „Kule” w Częstochowie.; 
w 1883 roku po studiach w Warszawie, Berlinie 
i Pradze osiedlił się w Częstochowie, obejmu-
jąc kierownictwo Szpitala im. Najświętszej Maryi 
Panny oraz stanowiska lekarza miejskiego i leka-
rza Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Uczynił z ma-
łego prowincjonalnego szpitala w Częstochowie 
ośrodek naukowy – “małą klinikę”, której dorobek 

porównywano z dorobkiem ośrodków uniwersy-
teckich.

Janusz Jadczyk – dyrektor Muzeum w Częstocho-
wie informuje, iż wystawa będzie prezentowana 
kolejno w Głównej Bibliotece Lekarskiej w War-
szawie, w Grabowie nad Prosną – miejscu uro-
dzenia Doktora, a także w Częstochowskiej Fil-
harmonii podczas konferencji poświęconej dr. Wł. 
Biegańskiemu. W kolejnych miesiącach Muzeum 
chętnie udostępni wystawę innym placówkom, 
które będą chciały popularyzować tę wybitną po-
stać.

Program wydarzeń poświęconych upamiętnieniu 
postaci Władysława Biegańskiego znajduje się na 
stronie www.rokbieganskiego.pl
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Pani Zofia Małas

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes

W związku z pismem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 października br. w sprawie opi-
nii czy pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa uzyskany w roku 1995 jest 
uprawniona do kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia wg skró-
conej ścieżki kształcenia trwającej co najmniej 18 miesięcy określonej w art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej , zwanej dalej “ustawą”- uprzejmie proszę 
o przyjęcie następującej informacji.

Zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt. 2 ww. ustawy kształcenie w szkole położnych trwa co najmniej 18 miesięcy 
i obejmuje tę część programu kształcenia położnych, która nie została zrealizowana w ramach równo-
ważnego kształcenia w szkole pielęganiarskiej - w przypadku osoby posiadającej jeden z dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymienionych w załączniku 5.2.2 do dyrektywy 2005/36M/E 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodo-
wych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.092005, str. 22 z późn . zm.). W załączniku 5.2.2 do ww. dyrektywy w przy-
padku Rzeczypospolitej Polskiej dokumentem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji pielęgniarek 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną jest “dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku pielę-
gniarstwo z tytułem magister pielęgniarstwa”, organem wydającym dokument jest “instytucja prowa-
dząca kształcenie na poziomie wyższym uznana przez właściwe władze”, uzyskany tytuł zawodowy 
“pielęgniarka” , natomiast datę odniesienia określono na dzień “1 maja 2004 r.”.

W tekście jednolitym dyrektywy wymieniony jest jedynie dyplom ukończenia studiów wyższych na kie-
runku pielęgniarstwo z tytułem magister pielęgniarstwa , jednakże należy mieć na uwadze komunikat 
Komisji Europejskiej dotyczący notyfikacji dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (Dz. 
Urz. UE C 137 z 04.06.2008), zgodnie z którym w załączniku 5.2.2. w odniesieniu do Polski umieszczono 
również .. dyplom studiów wyższych/zawodowych na kierunku/ specjalności pielęgniarstwo z tytułem 
licencjat pielęgniarstwa “. W związku z powyższym kształcenie prowadzone na podstawie art. 53 ust. 3 
pkt. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej dotyczy zarówno osób posia-
dających dyplom ukończenia studiów wyższych/zawodowych na kierunku/specjalności pielęgniarstwo 
z tytułem licencjat pielęgniarstwa , jak i osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem magister pielęgniarstwa , a regulacja ta, zgodnie z załącznikiem 
5.2.2 do ww. dyrektywy jest przewidziana wyłącznie dla osób, które ukończyły studia pielęgniarskie po 
dniu 1 maja 2004 r. 

Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych

dr h. o zdr. Beata Cholewska
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NIPiP-NRPiP-DS.015.6.2017.MK Warszawa, dnia l0 stycznia 2017 r.

Pani/Pan

Członkowie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji

Szanowni Państwo

W załączniku przesyłam do wiadomości odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej o sygn. DKZU
-WKZ.4214.28.2016.EM z dnia 19 grudnia 2016 r. na Stanowisko Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielę-
gniarek i Położnych z dnia 18 października 2016 r. w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej 
wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek.

z wyrazami szacunku

Prezes NRPiP

Zofia Małas

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ SEKRETARZ STANU

Teresa Wargocka

Warszawa, 19 grudnia 2016 r.

DKZU-WKZ.4214 .28.20 16. EM
Sz.P.

Sebastian Irzykowski

Wiceprezes Naczelnej Rady

Pielęgniarek i Położnych

Szanowny Panie Prezesie,

w odpowiedzi na pismo sygn. NIPiP-NRPiP-OIE.060.330.2016, przy którym przedłożono stanowisko 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego , Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych i Ogólnopolskie-
go Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dotyczącej 
wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek uprzej-
mie informuję.

Minister Zdrowia wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej z prośbą o rozważenie włączenia do sys-
temu oświaty kształcenia w zawodzie pielęgniarki. W zakresie tym Minister Zdrowia zgłosił również, 

Naczelna izba pielęgniarek i położnych
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
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w toku uzgodnień międzyresortowych, propozycje zmian w procedowanych projektach: ustawy Prawo 
oświatowe oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe .

W związku z tym, że propozycja Ministra Zdrowia dotycząca umożliwienia kształcenia w zawodzie Pie-
lęgniarka w ramach systemu oświaty wymaga przeprowadzenia szczegółowej analizy, Minister Eduka-
cji Narodowej w procedowanych projektach ustaw nie uwzględnił propozycji Ministra Zdrowia w tym 
zakresie.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Zdrowia wynika, że resort zdrowia prowadzi konsultacje robo-
cze w przedmiotowym zakresie z Krajowym Koordynatorem do spraw uznawania kwalifikacji zawodo-
wych celem zapewnienia zgodności rozważanego sposobu kształcenia pielęgniarek z Dyrektywą Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2013/55/EU z dnia 20 listopada 2013 r. zmieniającą dyrektywę 2005/236/
WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzeniem (UE) nr 1024/2012 w sprawie 
współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że kształcenie zawodowe w ramach systemu oświaty odbywa 
się w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego(1) Zgodnie z przepisem 
art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. 
zm.) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa , w drodze rozporządzenia , klasyfi-
kację zawodów szkolnictwa zawodowego na wniosek ministra właściwego w zakresie danego za-
wodu (wprowadza nowe zawody do klasyfikacji, wykreśla zawody bądź dokonuje ich modyfikacji). 
W przypadku zawodu pielęgniarka ministrem właściwym jest Minister Zdrowia, który powinien do-
konać oceny uzasadnienia wprowadzenia zawodu do klasyfikacji (kształcenia w określonym typie 
i rodzaju szkoły) z punktu widzenia potrzeb danej branży czy gałęzi gospodarki oraz biorąc pod 
uwagę wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach regulujących funkcjonowanie danego 
obszaru. Wniosek Ministra Zdrowia dotyczący umożliwienia kształcenia w zawodzie Pielęgniarka 
(wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) powinien zawierać:

1. opis zawodu oraz kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu, wraz ze zbiorem umie-
jętności zawodowych dla każdej kwalifikacji, sporządzony z uwzględnieniem charakterystyk pozio-
mów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, oraz propozycję dotyczącą przypi-
sania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji wyodrębnionych w ramach tego zawodu; 

2. uzasadnienie potrzeby kształcenia w tym zawodzie;

3. nazwę i miejsce zawodu w określonej grupie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby 
rynku pracy;

4. informację o potrzebach rynku pracy w zakresie danego zawodu.

Do wniosku powinna być dołączona opinia organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumie-
niu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecz-
nego (Dz. U. poz. 1240). W świetle powyższego uprzejmie informuję, że na dzień dzisiejszy do Ministra 
Edukacji Narodowej nie wpłynął wniosek Ministra Zdrowia dotyczący wprowadzenia do klasyfikacji za-
wodów szkolnictwa zawodowego nowego zawodu Pielęgniarka.

Z poważaniem

Teresa Wargocka

Sekretarz Stanu
(1)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r.  

w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 7, ze zm.)
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W dniu 11 stycznia 2017 r. odbyło się wspól-
ne posiedzenie Parlamentarnych Zespołów ds. 
Organizacji Ochrony Zdrowia i Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki. Spotkanie po-
prowadziła Pani Poseł Anna Czech. Celem spo-
tkania była kontynuacja dyskusji w odniesie-
niu do tematów poruszanych na poprzednim 
spotkaniu w zakresie poprawy dostępności pa-
cjentów do lekarza POZ, AOS i ewentualnych 
działań w zakresie wyeliminowania niezasad-
nych wizyt w Szpitalnych Oddziałach Ratun-
kowych.

Pani Dyrektor Departamentu Organizacji 
Ochrony Zdrowia B. Rorant informowała o pla-
nowanych zmianach w ustawie o POZ, która 
jest w trakcie opiniowania, natomiast Prezes 
NFZ A. Jacyna wskazał, że to jak będzie wyglą-
dała opieka w POZ w dużej mierze zależeć bę-
dzie od kadry i planu finansowego. Przeprowa-
dzony zostanie pilotaż, który obejmie ok 300 
tys. ludności. Ponadto NFZ nie jest w stanie 
przewidzieć jakie skutki finansowe będzie nio-
sła ustawa o POZ. W dyskusji wybrzmiał pro-
blem nieprzygotowania lekarzy rodzinnych do 
zadań jakie stawia nowa ustawa , która znaczą-
co rozszerzy pracę w POZ. Zwiększające wymo-
gi wymuszą przeprowadzenia ogromnej liczby 
szkoleń i będzie to proces powszechny i wie-
loletni. W chwili obecnej tylko nieliczni świad-
czeniodawcy będą spełniać wymogi.

Pani B. Janicka potwierdziła, że nie wyobraża 
sobie POZ bez lekarza internisty, ponadto pod-
kreśliła, że więcej lekarzy ubywa niż przyby-
wa i tego rodzaju sytuacja wymaga motywa-
cji finansowej dla młodych lekarzy aby chcieli 
wybierać specjalizację rodzinną. W jej oce-

nie należałoby wprowadzić regulator popytu 
w postaci ustalania kolejek do lekarza rodzin-
nego lub wprowadzić współpłacenie.

Pani Poseł Czech odniosła się do wypowie-
dzi Pani Janickiej i podniosła problem zatrud-
niania lekarzy w POZ, którzy otrzymują bardzo 
atrakcyjne wynagrodzenia i masowo wypo-
wiadają umowy o pracę w szpitalach, stwarza-
jąc dodatkowy problem z obsadą dyżurów na 
SOR-ach, który stał się powszechny w Polsce 
z uwagi na nieuzasadnione tam wizyty.

Konsultant Krajowa w dziedzinie Medycyny 
Rodzinnej A. Jankowska historycznie przywoła-
ła próby zreformowania systemu podstawowej 
opieki zdrowotnej, które nie zostały przepro-
wadzone do końca z różnych powodów czasa-
mi politycznych. Wieloletnie zaniedbania do-
prowadziły do zapaści POZ i braku dostępności 
do świadczeń, ponadto wyartykułowała infor-
macje jakie otrzymują pacjenci z mediów że 
w Polsce wszystko jest dostępne i za darmo. 
W ocenie Pani Konsultant wizyty w SOR-ach 
wynikają z niecierpliwości pacjentów, którzy 
aby przyspieszyć badania udają się w tym celu 
do SOR.

Przedstawiciel Kolegium Lekarzy Rodzinnych 
wskazał, że POZ to nie tylko lekarze ale zespół 
, którego kluczowym elementem są też m.in. 
pielęgniarki i położne. Ponadto dostrzegł po-
trzebę koncentracji działań w zakresie zwięk-
szenia dostępności do świadczeń POZ. Na-
tomiast w odniesieniu do współpłacenia 
należałoby bardzo rzetelnie dokonać analizy 
w jakim zakresie należałoby dokonać regulacji.

M. Łodzińska Wiceprezes NRPiP dokonując 

Notatka z posiedzenia
parlamentarnego zespołu ds. Organizacji ochrony zdrowia i parlamentarnego 

zespołu ds. Podstawowej opieki zdrowotnej i profilaktyki z dnia 11 stycznia 2017 r
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analizy dotychczasowych wypowiedzi przed-
stawiła koncepcję NRPiP wskazując na zna-
czącą rolę jaką mogłyby spełnić pielęgniarki 
i położne w systemie POZ na etapie wizyty pa-
cjenta w POZ lub w domu aby ocenić potrze-
bę kontaktu z lekarzem. Tego typu usługa po-
winna zostać wyodrębniona wśród świadczeń 
medycznych i wyceniona przez NFZ jako pro-
dukt dedykowany pielęgniarkom i położnym. 
Ponadto wskazała na konieczność utrzymania 
podmiotów pielęgniarskich, położniczych, któ-
re realizują swoje zadania w 80% w domu pa-
cjenta co doskonale wpisuje się w koncepcję 
Ministra Zdrowia i podkreśliła też konieczność 
zmiany stylu pracy i nazwy pielęgniarek i po-
łożnych w gabinetach lekarza POZ, której za-
dania wytycza lekarz POZ delegując ją do ga-
binetu, punktu szczepień czy rejestracji tym 
samym nie realizując podstawowych zadań 
w środowisku pacjenta.

Pani Zofia Piasecka z Kolegium Pielęgnia-
rek i Położnych Rodzinnych odniosła się do 
utrzymania odrębnego finansowania podmio-
tów pielęgniarskich, położniczych, które od 18 
lat doskonale funkcjonują ale jednocześnie 
zwróciła uwagę na brak dodatkowych produk-
tów dla tej grupy zawodowej tak jak to jest 

w przypadku świadczenia dla pacjentów 75+ 
dedykowanych lekarzom. Pan Prezes Jacyna 
w odpowiedzi poinformował, że istnieje taka 
możliwość uwzględnienia przez płatnika ta-
kich produktów mając nadzieję, że zwiększy-
ło by to zainteresowanie „receptami”. Z wypo-
wiedzi na poprzednim spotkaniu wybrzmiało, 
że zainteresowanie w tym zakresie jest bar-
dzo małe, na 2200 osób, które ukończyły kur-
sy w tym zakresie tylko 88 wystąpiło do NFZ 
o nadanie uprawnień do pobierania numeru 
recept. Pani Dyrektor Rorant wskazała na zapis 
w ustawie gwarantujący odrębność kontrakto-
wania.

Ponadto wybrzmiała potrzeba uwzględnie-
nia farmaceuty w zespole POZ jako wsparcie 
w ustalaniu leczenia pacjentów. Rosnące zja-
wisko samoleczenia pacjentów lekami do-
stępnymi bez recept jako efekt ekspansywnej 
reklamy suplementów diety wskazuje na ko-
nieczność zapanowania nad zjawiskiem kore-
lacji leków i braku skuteczności leczenia.

Pani Poseł Czech na zakończenie spotkania 
w podsumowaniu podkreśliła aby spojrzeć na 
system funkcjonowania POZ przez pryzmat pa-
cjenta.
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Niekwestionowany specjalista, prawdziwy społecz-
nik oraz osoba obdarzona ogromnym sercem, które 
ofiaruje potrzebującym każdego dnia. Mgr Izabela 
Kaptacz została wybrana na kolejną kadencję i przez 
5 lat będzie pełnić funkcję Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej. Ra-
dosną informację ogłosiła Dyrektor Departamentu 
Pielęgniarek i Położnych dr Beata Cholewka pod-
czas XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opie-
ki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych.

Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się 
z innymi – jest wykładowcą w Zakładzie Medycy-
ny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniarstwa 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach, organizatorem i prele-
gentem licznych konferencji, warsztatów i szkoleń 
w całej Polsce oraz Przewodniczącą Komitetu Or-
ganizacyjnego Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych w Czę-
stochowie, która co roku jest platformą wymiany 
wiedzy i doświadczeń między specjalistami i prak-
tykami opieki paliatywnej z całej Polski.

Od 1995 roku mgr Izabela Kaptacz związana jest 
ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej, gdzie od 15 lat pełni funkcję sekreta-
rza Zarządu Stowarzyszenia, angażując się w rozwój 
idei opieki paliatywnej i hospicyjnej. Swoją misję 

w zakresie pomocy drugiemu człowiekowi realizu-
je organizując różnorodne formy akcji społecznych, 
próbuje uwrażliwiać i edukować społeczeństwo. 
Jest aktywnym członkiem Zarządu Polskiego Towa-
rzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej, Polskie-
go Towarzystwa Pielęgniarskiego, Europejskiego 
Towarzystwa Opieki Paliatywnej (European Asso-
ciation for Palliative Care), uczestniczy w pracach 
Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie przy Centrum 
Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Za 

wybitną i znaczącą działalność w ochronie zdrowia 
i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta zo-
stała uhonorowana w 2008 r. III Nagrodą Prezyden-
ta Miasta Częstochowy im. dr Władysława Biegań-
skiego w dziedzinie ochrony zdrowia.

Serdecznie gratulujemy nominacji i życzymy sa-
mych sukcesów podczas sprawowania tej ważnej 
funkcji. Mamy nadzieję, że wspieranie innych osób 
wypełni nadzieją i radością każdy dzień, a kontakt 
z podopiecznymi i wpływanie na realną poprawę 
jakości ich życia będą powodem wielkiej satysfak-
cji i spełnienia.

Zarząd Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi 

Częstochowskiej oraz Komitet Organizacyjny Konferencji

21.01.2017 r.

Mgr Izabela Kaptacz
wybrana na kolejną kadencję!
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Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Czę-
stochowskiej miało zaszczyt gościć w Częstocho-
wie najlepszych praktyków i specjalistów z zakre-
su opieki i medycyny paliatywnej, pielęgniarstwa, 
psychoonkologii, leczenia bólu, ran i żywienia na 
XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opieki Pa-
liatywnej i Zespołów Hospicyjnych. Konferencja, 
której mottem przewodnim były słowa Jana Pawła 
II „Nie żyje się, nie kocha, nie umiera na próbę.”, od-
była się w dniach 19-21 stycznia w Centrum Kon-
gresowym Akademii Polonijnej w Częstochowie.

Życie to płomień, który podsycany jest przez mi-
łość jak przez tlen. To dzięki miłości płomień życia 
istnieje, daje ciepło i rozjaśnia mrok. Śmierć to tyl-
ko podmuch, który gasi płomień, pozostawiając na 
ziemi całą miłość. „Nie żyje się, nie kocha, nie umie-
ra na próbę.” – te słowa Jana Pawła II stały się mot-
tem XXI Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Opie-
ki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych i w zgodzie 
z nimi wszyscy prelegenci przygotowali tematy 
swoich wystąpień.

Już po raz 21. Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 
Ziemi Częstochowskiej było organizatorem konfe-
rencji, a do współorganizacji zaprosiliśmy: Zakład 
Medycyny i Opieki Paliatywnej Katedry Pielęgniar-
stwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego, Akademia Polo-
nijna, Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki 
Paliatywnej, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie 
Koło Terenowe w Częstochowie. Prof. dr hab. n. 

med. Krystyna de Walden-Gałuszko objęła prze-
wodnictwo w Komitecie Naukowym, funkcję Wice-
przewodniczącej pełniła mgr Anna Kaptacz, a Ko-
mitetowi Organizacyjnemu przewodniczyła mgr 
Izabela Kaptacz.

– Dziękujemy prof. Krystynie de Walden-Gałuszko, 
za wsparcie merytoryczne i stałą owocną współ-
pracę edukacyjną. Dziękujemy również bardzo dr 
hab. Zbigniewowi Bohdanowi – to on w ubiegłym 

roku zasugerował temat przewodni tegorocznej 
konferencji. W ramach komitetu organizacyjnego 
długo zastanawialiśmy się nad słowami Jana Paw-
ła II i jednym z wniosków do jakich doszliśmy jest 
to, że w opiece paliatywnej ważny jest pacjent oraz 
jego rodzina, ale równie ważne są potrzeby osób, 
które tę opiekę sprawują. Aby móc dawać innym 
opiekę i wsparcie sami musimy zatroszczyć się 
o siebie – podkreśliła mgr Izabela Kaptacz, Prze-
wodnicząca Komitetu Organizacyjnego.

Konferencja opieki paliatywnej i zespołów hospi-
cyjnych w Częstochowie to najwyższe standardy 
merytoryczne i organizacyjne, co potwierdza sze-
rokie grono instytucji, które ją poparły. Honorowy 
patronat nad wydarzeniem objęli: Prezes Naczel-
nej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz, Naczel-
na Rada Pielęgniarek i Położnych, prof. dr hab. n. 
med. Przemysław Jałowiecki Rektor Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach, Starostwo 
Powiatowe w Częstochowie, Polskie Towarzystwo 
Medycyny Paliatywnej, Kuria Metropolitalna w Czę-

Podsumowanie XXI Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych
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stochowie, Przeor Jasnej Góry, Konsultant Krajowy 
w dziedzinie medycyny paliatywnej Wiesława Po-
kropska oraz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
medycyny paliatywnej województwa śląskiego dr 
n. med. Jadwiga Pyszkowska.

Największą wartością Konferencji Naukowo-Szko-
leniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Hospi-
cyjnych są światowej sławy prelegenci, którzy co-
rocznie uświetniają ją swoją obecnością. Bardzo 
dziękujemy za to, że znaleźli Państwo czas i pojawili 

się na konferencji, dzięki czemu stała się ona plat-
formą wymiany wiedzy popartej wieloletnim do-
świadczeniem. Cieszymy się, że prócz specjalistów 
w dziedzinie opieki paliatywnej na naszą konferen-
cję dociera grono osób związanych z działalnością 
lokalną, władzę oraz reprezentanci różnorodnych 
instytucji. Państwa obecność jest dla nas ogrom-
nym wsparciem i pokazuje, że nasza codzienna 
praca jest dostrzeżona poza środowiskiem hospi-
cyjnym i jest ważna społecznie. Wśród znakomitych 
gości znaleźli się m. in.: Senator RP dr Ryszard Ma-
jer, Poseł na Sejm RP Halina Rozpondek, Poseł na 
Sejm RP Alicja Kaczorowska, przedstawiciel Biura 
Posła Szymona Giżyńskiego Gabriela Obierzyńska, 
Asystent europoseł Jadwigi Wiśniewskiej Agniesz-
ka Sowińska, Dyrektor Departamentu Pielęgniarek 
i Położnych dr Beata Cholewka, Zastępca Prezy-
denta Miasta Częstochowy Andrzej Szewiński, Na-
czelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Mia-
sta Częstochowy Adrian Staroniek, Prezes Śląskiej 
Izby Lekarskiej lek. med. Jacek Kozakiewicz, Prorek-
tor ds. rozwoju i promocji Śląskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. Violetta 
Skrzypulec-Plinta, Przewodnicząca Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie mgr Bar-
bara Płaza, Prezes Forum Hospicjów Polskich dr Jo-
lanta Stokłosa, Rektor Akademii Polonijnej ks. prof. 
dr hab. h. c. Andrzej Kryński, Rektor Wyższej Szko-
ły Zarządzania dr n. med. Marek Ludwik Grabow-
ski, Zastępca dyrektora ds. Nauki Instytutu Wycho-
wania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Akademii 
Jana Długosza dr hab. prof. Akademii Jana Długosza 
Jacek Wąsik, Zastępca Komendanta Miejskiego Po-
licji w Częstochowie Podinsp. mgr Mariusz Mokras, 
Komendant Straży Miejskiej Częstochowie Artur 
Hołubiczko, Prezes Zarządu Regionalnej Organiza-
cji Pracodawców w Częstochowie Dariusz Jadczyk, 
Dyrektor Hospicjum Błogosławionego Michaela 
Sopoćki w Wilnie s. Michaela Rak, Naczelna pielę-
gniarka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go w Częstochowie mgr Jadwiga Tomalska, Naczel-
na pielęgniarka Miejskiego Szpitala Zespolonego 
w Częstochowie mgr Joanna Dziedzic, przedstawi-
ciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czę-
stochowie Sylwia Jeruzalem – Tomalska.

Z roku na rok przybywa osób deklarujących chęć 
wzięcia udziału w naszej konferencji. Jest to mię-
dzy innymi zasługą mediów, które objęły patronat 
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medialny. Wśród nich są: Dziennik Zachodni, Tygo-
dnik Niedziela, Magazyn Pielęgniarki i Położnej, 
Medycyna Praktyczna, Radio Jasna Góra, TVP3 Ka-
towice, Telewizja NTL, Telewizja Orion. Dzięki Wam 
możemy dotrzeć do jeszcze większej liczby osób 
i szerzyć wiedzę na temat opieki paliatywnej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ze-
chcieli wziąć udział w XXI Konferencji Naukowo
-Szkoleniowej Opieki Paliatywnej i Zespołów Ho-
spicyjnych: prelegentom, znakomitym gościom 
i wszystkim zainteresowanym opieką paliatywną. 
To dla nas prawdziwy zaszczyt gości Państwa co 
roku w Częstochowie, dzieląc się doświadczeniami 
i miło spędzając wspólnie czas. Dziękujemy rów-

nież wszystkim bez których organizacja tego wy-
darzenia nie byłaby możliwa: współorganizatorom, 
partnerom oraz patronom. Mamy nadzieję, że kon-
ferencja sprostała Państwa oczekiwaniom, a poru-
szone podczas niej tematy znajdą swoje rozwiąza-
nie lub kontynuację poza murami sali wykładowej 
i pozytywnie wpłyną na rozwój nauki, badań i idei 
opieki paliatywnej. Motto Jana Pawła II powinno 
towarzyszyć nam każdego dnia i być dla nas dro-
gowskazem, jak żyć w pełni szczęścia, kochać ca-
łym sercem i dokonywać codziennych wyborów, 
których nie będziemy żałować.

Komitet Organizacyjny XXI Konferencji Opieki 

Paliatywnej i Zespołów Hospicyjnych

Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych Zofia Małas – Prezes, Mariola Łodzińska – 
Wiceprezes, Joanna Walewander – Sekretarz, jako 
pierwsze złożyły oficjalne gratulacje nowo wybra-
nej Wiceminister Zdrowia Pani Poseł Józefie Szczu-
rek-Żelazko.

Podczas spotkania w siedzibie Ministerstwa Zdro-
wia przy ul. Miodowej 15 w Warszawie zasygnali-
zowane zostały najważniejsze problemy dotyczące 
pielęgniarek i położnych. Spotkanie było okazją do 
zaproszenia Pani Minister na najbliższe posiedzenie 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które od-
będzie się w marcu.

Spotkanie
z Wiceminister Zdrowia Józefą Szczurek-Żelazko

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie   |   19



W imieniu władz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym w dniu na-
szego święta życzę Wam – Drogie Koleżanki i Koledzy – wiele ciepłych słów uznania od 
Waszych przełożonych i współpracowników za ogrom zadań, jakie wykonujecie, by każ-
dy pacjent przebywający na bloku operacyjnym czuł się bezpiecznie, by operacje przebie-
gały bez zakłóceń, by zawsze wszystko przebiegało zgodnie z ustalonymi procedurami.

Życzę Wam również, by satysfakcja, jaką czerpiecie z pracy dawała poczucie 
dumy z przynależności do grupy pielęgniarek i położnych operacyjnych.

W życiu osobistym niech towarzyszy Wam uśmiech i zapał 
do realizacji wszystkich marzeń i planów.

Z wyrazami szacunku

Joanna Borzęcka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

A teraz kilka słów od najważniejszych osób w Europejskim 
Stowarzyszeniu Pielęgniarek Bloku Operacyjnego:

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Zarządu EORNA życzymy Wam szczęśliwego i pełnego inicjatyw świętowania 
Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego (EPND) w 2017 roku

Wybrane zostało motto:

Kontroluj dymy chirurgiczne - bądź bezpieczny

W tym roku tematem przewodnim EPND jest bezpieczeństwo wszystkich osób obecnych 
w salach operacyjnych. Dymy chirurgiczne stanowią znaczące zagrożenia chemiczne 
i biologiczne. Zachęcamy do stworzenia i utrzymania zdrowego środowiska dla pacjentów 
i siebie podczas operacji. Wszyscy mamy prawo do pracy w środowisku, zapewniającym 
odpowiednią jakość i bezpieczeństwo zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu

Jest to również misją EORNA.

Z poważaniem

May Karam – prezes EORNA

Jana Wichsova – wiceprezes EORNA
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DOIPiP we Wrocławiu, 53-333 Wrocław ul. Powstańców Śl. 50 tel/fax 71 373 20 56, tel. kom. 691 85 20 
69, e-mail: l.jedrzejewska@wp.pl KK/44 /06/13 Wrocław, dnia 29 czerwca 2013 r.

Kwestię uprawnień położnych do wykonywania szczepień ochronnych, należy rozpatrywać z uwzględ-
nieniem aktualnie obowiązujących uregulowań prawnych, w tym:

1. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039 ze 
zm.),
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi (Dz. U. Nr 243, poz.1570 ze zm.),
3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szcze-
pień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz.1086 ze zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielę-
gniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz.1540).

Ad. 1. Zasady wykonywania zawodu położnej i zakres uprawnień uregulowane zostały w przepisach 
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej zm.) i są zgodne z Dyrektywą Par-
lamentu Europejskiego i Rady Europy 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r., w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ww. ustawy, wykonywanie zawodu położnej polega na 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych w tym:

5. rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej, a także 
prowadzeniu w określonym zakresie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej;
6. kierowaniu na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka;
7. prowadzeniu porodu fizjologicznego oraz monitorowaniu płodu z wykorzystaniem aparatury 
medycznej;
8. przyjmowaniu porodów naturalnych, w przypadku konieczności także z nacięciem krocza, 
a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego;
9. podejmowaniu koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym 
ręcznego wydobycia łożyska, a w razie potrzeby ręcznego zbadania macicy;
10. sprawowaniu opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporo-
dowego;
11. badaniu noworodków i opiece nad nimi oraz podejmowaniu w razie potrzeby wszelkich nie-
zbędnych działań, w tym natychmiastowej reanimacji;
12. realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji;
13. samodzielnym udzielaniu w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych;
14. profilaktyce chorób kobiecych i patologii położniczych;
15. rozpoznawaniu u matki lub dziecka objawów nieprawidłowości wymagających skierowania do 
lekarza;
16. sprawowaniu opieki położniczo-ginekologicznej nad kobietą;
17. prowadzeniu działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie:

Konsultant krajowy
W dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego 

i położniczego mgr Leokadia Jędrzejewska
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a. przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa 
i ojcostwa,
b. przygotowywania do rodzicielstwa oraz pełnego przygotowania do urodzenia dziecka, łącznie 
z poradnictwem na temat higieny i żywienia.

Wskazane wyżej świadczenia odnoszą się do określonej grupy świadczeniobiorców usług położnej 
w tym: do kobiety w okresie przedkoncepcyjnym, ciężarnej, rodzącej, położnicy, noworodka, kobiety 
w każdym okresie życia (w zakresie prokreacji, ginekologii, onkoginekologii). Pośród nich nie ma wy-
mienionych świadczeń kierowanych do niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym.
Ad. 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-
dzi, wskazuje w art.17. ust. 6 osoby, które upoważnione są do przeprowadzenia obowiązkowych szcze-
pień ochronnych, są nimi lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, posiadający 
kwalifikacje określone na podstawie ust. 10 pkt 3 i zobowiązuje Ministra Zdrowia do ustalenia kwa-
lifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne. Osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 usta-
wy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, prze-
prowadzają obowiązkowe szczepienia ochronne, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego 
kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie 
tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program 
kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej. Niezależ-
nie od powyższego osoby wymienione w rozporządzeniu – lekarz lub felczer, pielęgniarki, położne i hi-
gienistki szkolne nie posiadający kwalifikacji, ale posiadający 2,5 letnią praktykę w zakresie szczepień 
ochronnych, zgodnie z art.67 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r., mogą je wykonywać do 31 grudnia 2015 
r. ale zdaniem Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 
w ramach kompetencji zawodowych.
Ad. 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień 
ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz.1086 ze zm.), uwzględnia położną jako jedną z osób mogących prze-
prowadzać szczepienia ochronne, jeżeli ukończyła kurs lub szkolenie w zakresie szczepień, lub uzyska-
ły specjalizacje w dziedzinie, w której uzyskały specjalizacje w dziedzinie, której program obejmował 
szczepienia, jednak nie uściśla zakresu szczepień wykonywanych przez położną.
Ad. 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie rodzaju i zakresu świad-
czeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniar-
kę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego wskazuje w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. j uprawnienia 
położnej do samodzielnego wykonywania świadczeń zapobiegawczych, obejmujących m.in. wykony-
wanie szczepień ochronnych w ramach programu szczepień ochronnych u noworodków, pod warun-
kiem odbycia kursu specjalistycznego.
Pomimo niesprecyzowania ww. przepisach (pkt 2 i 3 niniejszej opinii), rodzaju szczepień realizowa-
nych przez położne, to jednak z ustawy o zawodach wynika, że nie posiada ona kompetencji do reali-
zacji tych świadczeń wobec niemowląt, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz osób dorosłych.
Mając na uwadze powyższe, należy zwrócić dodatkowo uwagę na to, iż nawet ukończenie kursu spe-
cjalistycznego Szczepienia ochronne, program dla pielęgniarek (położna nie miała prawa być zakwali-
fikowana do tego kursu i jego ukończyć!), nie daje położnej upoważnień do wykonywania tych świad-
czeń w świetle zapisów ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Konsultant Krajowy 

w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego 

Leokadia Jędrzejewska
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Chcemy nadal rodzić po ludzku, nie odbieraj-
cie nam praw - wzywają kobiety, które walnie się 
przyczyniły do standardów opieki okołoporodo-
wej. Teraz są zszokowane, że wysokie standardy 
mogą już nie być gwarantowane prawnie. Mini-
ster uspokaja, że to będzie dobra zmiana. Kobie-
ty jednak się boją i pytają po co ta zmiana. Mate-
riał “Faktów” TVN. To może dotknąć każdą rodzącą 
kobietę. Fundacja Rodzić po Ludzku bije na alarm. 
Już niedługo przyszłe matki mogą stracić swoje 
podstawowe prawa. Urodziła na szpitalnej podło-
dze. “Minister powinien zadziałać, nim znów doj-
dzie do tragedii” W Ministerstwie... czytaj dalej » - 
Prawa takie, jak możliwość picia w trakcie porodu, 
możliwość bycia aktywną, poród w pozycji werty-
kalnej, pierwszy kontakt matki z dzieckiem i wspar-
cie w laktacji. Wracamy do położnictw a’la lata 80 
i 90, opresyjnego położnictwa - komentowała Jo-

anna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po ludzku. 
Przestaną być prawem Teraz chodzi o zmianę, jaką 
według fundacji Ministerstwo Zdrowia wprowa-
dziło po kryjomu. Zgodnie z nową ustawą standar-
dy opieki okołoporodowej nie będą już miały ran-
gi rozporządzenia, co oznacza, że przestaną być 
prawem. Ich przestrzeganie będzie zależało od 
decyzji ordynatora danej placówki. - Dotychczas 
delegacja w sposób niewłaściwy mówiła o tym, 
że minister ma ustalać standardy postępowania 
medycznego. To jest oczywista nieprawidłowość 
- wyjaśnił minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. 
Zmian w ustawie chciała Naczelna Rada Lekarska, 
która rozporządzenia dotyczące standardów me-
dycznych uważa za “nieuprawnione wkroczenie 
władzy w obszar nauki i wiedzy”. - Rozporządze-
nie wymaga sztywnego przestrzegania, nie ma 
żadnego pola manewru. A wielokrotnie, w wielu 

Zmiany w opiece okołoporodowej
“Chcemy rodzić po ludzku”. Przyszłe matki mogą stracić swoje prawa 15 grudnia 

2016 Standardy opieki dla matek na porodówkach tracą status prawa
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dziedzinach lekarz musi mieć odrobinę wolności, 
musi mieć możliwość odstępstw - ocenił Maciej 
Hamankiewicz z Naczelnej Rady Lekarskiej. Te-
raz standardy postępowania medycznego miały-
by być określane w formie zaleceń, wskazań czy 
opinii. Jednak jak ocenił prof. Mirosław Wielgoś, 
konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii za-
lecenia i rekomendacje towarzystw “nie mają ta-
kiej mocy”. Walka o władzę Dziś postępowanie 
medyczne określa minimum, do którego każda 
kobieta ma prawo podczas porodu m.in. pozwa-
la kobiecie wybrać położną, zapewnia jej intym-
ne warunki, opiekę psychologiczną, daje prawo do 
picia wody podczas porodu czy dopuszcza możli-
wość doboru pozycji rodzenia, np. kucając. - Przez 
wiele lat to była ujma dla honoru, że personel 
medyczny musi kucać. Powoli się to zmienia, ale 
według mnie to jest walka o władzę nad kobietą - 
mówiła Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po 
ludzku. Standardy w porodówkach tylko na papie-
rze. Zatrważający raport NIK Akcje społeczne i... 
czytaj dalej » Zmiana zakłada, że w rozporządze-
niu zamiast standardów postępowania medycz-
nego będą standardy organizacji opieki zdrowot-
nej. Jednak nie wiadomo, co konkretnie kryje się 

pod tymi słowami. - Ta drobna zmiana jednak jest 
kluczowa. To jest ograniczanie tego standardu - 
oceniła Pietrusiewicz. Zmian nie popiera również 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Jak za-
znaczyła, Zofia Małas z Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych, wolałyby, żeby obecny standard, 
który - jej zdaniem - jest dobry, został zachowa-
ny. “Podniesiemy poziom” Minister zdrowia zapo-
wiada, że z perspektywy kobiet nic się nie zmieni 
i że niedługo wprowadzi nowe rozporządzenie. - 
Jeżeli będziemy pracować nad nowym rozporzą-
dzeniem to ten proces będzie poddany oczywiście 
konsultacjom (...). Prawdopodobnie w nowym roz-
porządzeniu, na którego wydanie mamy dwa lata, 
bo dzisiejsze obowiązuje jeszcze przez dwa lata, 
nie tylko zagwarantujemy te prawa, które dzisiaj 
są wpisane w to rozporządzenie, ale jeszcze pod-
niesiemy poziom tej gwarancji - uspokaja mini-
ster zdrowia Konstanty Radziwiłł. Dotychczasowe 
standardy będą obowiązywały do czasu wydania 
nowego rozporządzenia, maksymalnie do końca 
2018 roku. Burza wokół standardów opieki oko-
łoporodowej

(Materiał “Polska i Świat”) (http://www.tvn24.pl)

Magdalena Kubicka - środki na operację zagraniczną

Podczas wypełniania formularza PIT wpisz 0000270261

oraz poniższy cel szczegółowy

MAGDALENA KUBICKA 6352

MAGDALENA KUBICKA 6352

PRZEKAŻ 1%

0000270261
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Wyciąg z protokołu
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie w dniu 26 stycznia 2017 roku.

Podjęto uchwały w sprawie:

• stwierdzono prawo wykonywania zawodu i dokonano wpisu do rejestru Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych dwóch pielęgniarek,
• wpisano do Rejestru Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie trzy pielęgniarki,
• wykreślono z rejestru członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie trzy 
pielęgniarki i jedna położną,
• anulowano adnotację zaprzestania wykonywania zawodu na czas nieokreślony trzem 
pielęgniarkom,
• wykreślono z rejestru członków OIPiP w Częstochowie jedną pielęgniarkę z powodu zgonu,
• dokonano zaprzestania wykonywania zawodu jednej pielęgniarce i jednemu pielęgniarzowi,
• wydano nowe prawo wykonywania zawodu na czas nieokreślony jednemu pielęgniarzowi,
• skierowano na przeszkolenie po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu dwie 
pielęgniarki i jedną położną,
• udzielono pomoc finansowa z Funduszu Ratowania Życia i Wypadków Losowych jednej 
pielęgniarce,
• dofinansowano koszty kształcenia podyplomowego czterem pielęgniarkom.

Przypominamy
o obowiązku aktualizacji danych w rejestrze pielęgniarek i położnych 

prowadzonym przez okręgową radę pielęgniarek i położnych w częstochowie

Koleżanki i Koledzy!

Przypominamy wszystkim Członkom Samorządu o obowiązku aktualizacji w rejestrze swoich danych 
osobowych, tj. :

• zmiany nazwiska celem wpisania do dokumentu (do biura okręgowej izby należy dostarczyć 
oryginał prawa wykonywania zawodu wraz z odpisem skróconego aktu małżeństwa),
• zmiany adresu zamieszkania celem uzupełnienia zmian w rejestrze,
• zmiany miejsca pracy celem uzupełnienia zmian w rejestrze,
• ukończonego kształcenia podyplomowego: szkolenia, kursy, specjalizacje, studia, itp. (do biura 
okręgowej izby należy dostarczyć dyplom ukończenia ww form kształcenia, uzyskania stopni 
i tytułów naukowych, a w przypadku specjalizacji dostarczyć dyplom specjalisty i oryginał prawa 
wykonywania zawodu).

Ponadto aktualizacji danych wymagają:

• zniszczenie lub zagubienie prawa wykonywania zawodu
• zaprzestanie wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej,
• przebywanie na urlopie wychowawczym, zasiłku rehabilitacyjnym,
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• bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
• przejście na emeryturę lub rentę.

Z uwagi na zapis art. 46 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej- pielęgniar-
ki i położne wpisane do rejestru, o których mowa w art. 43 ust.1 są zobowiązane do niezwłocznego za-
wiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, jednak 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Aktualizacji danych możemy dokonać osobiście w siedzibie izby w Dziale Prawa Wykonywania Zawodu 
/IV piętro, pokój 405 / lub poprzez wypełnienie Arkusza aktualizacyjnego danych osobowych (do po-
brania na stronie www.oipip.czest.pl ) i przesłaniu go na adres:

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE, 
Ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem OIPiP w Częstochowie pod numerem telefonu 34 324 
51 12, 503 008 946

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA LUB 
O POMOC FINANSOWĄ W TRUDNEJ SYTUACJI LOSOWEJ.

Aktualizacja danych w Rejestrze oraz regularne opłacanie składek członkowskich jest warunkiem roz-
patrzenia wniosków.

Prosimy aktualizować swoje dane w Rejestrze prowadzonym przez ORPiP w Częstochowie!!!

UWAGA! W 2017 ROKU ZMIENIłA SIĘ WYSOKOŚĆ 
OBOWIĄZKOWEJ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

Wysokość składki członkowskiej w 2017 roku dla osób wykonujących zawód pielęgniarki/pielę-
gniarza, położnej/położnego w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupo-

wej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania skła-
dek, w tym również wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych, wynosi 33 zł 03 gr.

Jest to 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię-
biorstw bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez Prezesa GUS za czwarty kwar-

tał poprzedniego roku kalendarzowego, czyli kwoty 4403 zł 78 gr.

Jednocześnie informujemy pielęgniarki/pielęgniarzy i położne/położnych zatrudnionych na podsta-
wie umowy o pracę płacących składkę w wysokości 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, iż 
od 01 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2000 zł 00 gr. Tak więc, skład-
ka osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy powinna wynosić co najmniej 20 zł 00 gr.

Więcej informacji o zasadach opłacania obowiązkowych składek członkowskich moż-
na znaleźć w zakładce „SKŁADKI CZŁONKOWSKIE’’ w menu z lewej strony
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Serdeczne gratulacje z okazji obrony pracy doktoranckiej 

Pani Wioletcie Skowron
Niech ten czas determinacji, poświęcenia, wytężonej nauki otoczo-

nej stresem zaowocują satysfakcją z dokonanego dzieła. 

Życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń i kontynuacji kariery zawodowej.

Koleżanki z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie

oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
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Egzamin Państwowy Szkolenia Specjalizacyjnego 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicznego.

Rozdanie dyplomów ze szkolenia specjalizacyjnego 

w dziedzinie „Pielęgniarstwo ginekologiczne”

Rozdanie dyplomów ze szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie „Pielęgniarstwo chirurgiczne”
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Specjalizacja w dziedzinie 
pielegniarstwa opieki paliatywnej

„Ordynowanie leków i wypisywanie 
recept” cz. II 2.11.2016

Egzamin Państwowy Szkolenia Specjalizacyjnego 
w dziedzinie Pielęgniarstwa Zachowaczego

Uczestnicy szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie 

„Pielęgniarstwo opieki paliatywnej”

Uczestnicy i rozdanie dyplomów ze szkolenia specjalizacyjnego 

w dziedzinie „Pielęgniarstwo zachowawcze”

Specjalizacja w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego

Rozdanie dyplomów ze szkolenia specjalizacyjnego 

w dziedzinie „Pielęgniarstwo chirurgiczne”
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Gratulacje

Serdeczne gratulacje 

Pani Urszuli Kuszła

która z dniem 1 lutego odeszła na zasłużona 

emeryturę. Pracowała jako pielęgniarka 

epidemiologiczna SP ZOZ w Lublińcu. 

Współpraca z Panią była wyjątkową 

przyjemnością, profesjonalizm, takt, 

życzliwość zostaną w naszej pamięci…

Życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, 

realizacji planów i zamierzeń na 

które być może przy aktywnym życiu 

zawodowym brakowało czasu... 

Składają; współpracownicy SP ZOZ w Lublińcu

oraz

Przewodnicząca i Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

,,Najlepsze życzenia to marzeń spełnienia.

Bo cóż piękniejszego, niż własne marzenia?

Wiek emerytalny po to jest nam dany,

by realizować niespełnione plany.”

Pani Jolancie Drachal

w związku z zakończeniem pracy zawodowej 

zasłużonym odejściem na emeryturę. 

Podziękowania za długoletnią sumienną pracę, 

życzenia radości, zdrowia na dalsze lata

składają; Koleżanki Pielęgniarki i Położne oraz 

Współpracownicy Przychodni nr 1 w Myszkowie 

przy ul. Strażackiej oraz Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
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„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność.”

Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, iż 
w dniu 3 stycznia 2017 roku w wieku 69 lat odeszła

Helena Gromkowska

długoletnia pielęgniarka oddziałowa oddziału 
chorób wewnętrznych SP ZOZ w Lublińcu.

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższej rodzinie

składają pielęgniarki i położne SP ZOZ 
w Lublińcu oraz Przewodnicząca i Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

„Świeczki w oczach palę 
i sny poskramiam smutne 

usilnie Boga szukam w tym wszystkim 
co wydaje się okrutne…”

Pani

Jolancie Poroszewskiej

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Męża

składają: Dyrekcja, Personel MSzZ w Częstochowie, 
współpracownicy Oddziału Chorób Wewnętrznych 

Szpitala im. W. Biegańskiego w Częstochowie. 
oraz 

Przewodnicząca i Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie.

,,Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, która nas obezwładnia i zabiera w nieznane. 
A kiedy pojawia się zabierając ukochaną osobę, przeszywa serce bólem i 

odznacza w nim piętno, które przypomina nam stale jacy jesteśmy 
wobec niej bezsilni…

Pani

Annie Jafra

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Brata i Taty 
składają; pielęgniarki i położne Przychodni ,,SANUS” w Częstochowie, ul. Kopernika 45 

oraz 
Przewodnicząca i Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Kondolencje
,,Śmierć jest zaskoczeniem, czyni zdumienie,

 rani boleśnie, pozostawia jedynie miłe wspomnienie”…

 Z wielkim smutkiem i żalem zawiadamiamy, 
iż w dniu 1 stycznia 2017 roku w wieku 48 lat 

odeszła od nas pielęgniarka bloku operacyjnego 
Szpitala oraz Przychodni nr 1 w Myszkowie

Barbara Pierwocha

Wyrazy głębokiego współczucia najbliższej rodzinie

składają pielęgniarki i położne SP ZOZ 
w Myszkowie, współpracownicy Przychodni nr 1 

oraz Przewodnicząca i Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
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