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UWAGA!

Informujemy, iż Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie przedłużyła dostęp 
do platformy IBUK Libra na rok 2018.

W ramach platformy IBUK Li bra będą Państwo mieli 
dostęp do 432 tytułów wybranych z bazy, czyli o 46 
publikacji więcej aniżeli w roku poprzednim. W roku 
2018 nie będzie dostępu do słownika OXFORD. Ponadto 
informujemy, że kody PIN przekazywane w ubiegłym 
roku nadal będą ważne i dotychczasowi użytkownicy 
będą mogli korzystać z IBUK Libry przez kolejny rok 
bez potrzeby zgłaszania się po nowy kod PIN.
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej życzę wszystkim Państwu, abyście 
nigdy nie żałowali raz wybranej drogi zawodowej, jak również by satysfakcja i radość, jakie bez 
wątpienia daje możliwość pomocy człowiekowi będącemu w potrzebie, osłodziły trudy tej pracy.

Życzę odwagi tam, gdzie będzie potrzebna, pokory, by nabrać dystansu i rozsądku w podejmowaniu 
decyzji. Niech radość dawania napełni każdego z nas poczuciem spełnienia z wykonywanego zawodu. 

Dążąc do osiągnięcia pełni zadowolenia zawodowego pamiętajcie Państwo słowa naszego hymnu  
„…najpiękniejsze głosimy idee, aby ludziom dać pokój i słońce, by cierpiącym przywrócić nadzieję…”.

Pielęgniarstwo i położnictwo to pasja i oddanie, to zawody dla osób 
inteligentnych, emocjonalnie dojrzałych ale i etycznych, pełnych radości oraz 

wiary, bo pielęgnowanie – jak mówiła Florencja Nightingale – „jest najpiękniejszą 
sztuką ze sztuk pięknych”, wymagającą wielkiego oddania i poświęcenia.

Tego wyjątkowego dnia, ale także na każdy kolejny dzień roku, życzę Państwu osiągnięcia 
satysfakcji z życia prywatnego i zawodowego. Obszary te tworzą naszą codzienność, życzę więc, 
aby Wasza codzienność przeplatana była radością, satysfakcją i dumą. Dziękuję za okazywaną 
empatię, odpowiedzialność i szlachetne postawy moralne. Dołączam szczere życzenia zdrowia 

i wszelkiego powodzenia dla Pań Pielęgniarek, PanówPielęgniarzy oraz Pań Położnych

z wyrazami szacunku  
Przewodnicząca Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie  
Barbara Płaza.

Składamy serdeczne gratulacje!!!
W związku z przeprowadzonymi postępowaniami konkursowymi w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w dniu 27 marca 2018 roku, 

składamy serdeczne gratulacje nowo wybranym;  
Na stanowisko Przełożonej Pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej 

Maryi Panny w Częstochowie została wybrana  
Pani Wioletta Skowron. 

Na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii 
Naczyń w/w Szpitala została wybrana  
Pani Anna Banaszkiewicz. 

Nowo wybranym składamy życzenia wszelkiej pomyślności zarówno w piastowaniu tych 
odpowiedzialnych funkcji, jak również w życiu osobistym, satysfakcji i życzliwości współpracowników.

Przewodnicząca Barbara Płaza 
oraz  

Członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. 
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         Warszawa, 22 marca 2018r.

         Pani
         Barbara Płaza
         Przewodnicząca
         Okręgowej Rady Pielęgniarek
         i Położnych w Częstochowie

Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Budżetowy to czas podsumowań całorocznej pracy organów Okręgowej Izby. To czas oceny 
i podsumowania zysków i strat oraz wytyczenia planów na kolejny rok. Od wytrwałości i rozwagi członków Izby zależeć
będzie, czy podjęte zostaną słuszne decyzje, które wpłyną na poprawę warunków pracy na przyszłe lata.

VII kadencja naszego samorządu dobiegła półmetka; pozwolę sobie zatem na krótkie podsumowanie. Był to szczególnie 
pracowity okres. Uczestnicząc w negocjacjach, dyskusjach, spotkaniach mamy świadomość, że działania, które teraz podej-
muje nasz samorząd – determinują nasze przyszłe osiągnięcia. Obecna kadencja przypada na okres wielu zmian systemo-
wych. Zmienił się rząd. Zmienił się także skład osobowy resortu zdrowia. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych stara się 
wprowadzać w smutne meandry polskiego pielęgniarstwa – twardo domagając się realizacji postanowień jakie zapadły przy 
współudziale poprzedników.

Do osiągnięć, które niewątpliwie możemy zaliczyć w tej kadencji samorządu, należy opracowany pod kierownictwem Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pielęgniarki Józefy Szczurek-Żelazko – dokument diagnozujący aktualną sytuację polskiego 
pielęgniarstwa i położnictwa pt. Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Strategia jest pierwszym 
dokumentem, który wyznacza główne kierunki zmian dla pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zaplanowana została na 15 
lat, jako dokument wieloletni i wielowymiarowy, ale rozwiązania na poziomie legislacyjnym będą uszczegóławiane zgodnie 
z obowiązującymi procedurami. Istotne jest, aby pierwszym etapem oczekiwanych zmian było rozważne przełożenie reko-
mendacji na logiczne zapisy aktów prawnych.

Jak samorząd uważamy, że dla zabezpieczenia wysokiej jakości świadczeń opieki zdrowotnej szczególne znaczenie ma liczba 
pielęgniarek i położnych zatrudnionych w systemie opieki zdrowotnej. W naszej ocenie przepisy dotyczące norm zatrudnienia 
należy jak najszybciej uzupełnić i dostosować, tak by zapewnić pacjentom należytą opiekę oraz poprawić sytuację personelu 
medycznego poprzez zagwarantowanie godziwych warunków pracy pielęgniarkom i położnym. Dlatego cieszy nas, że propo-
zycje i kierunki działań zawarte we wspomnianym dokumencie, w szczególności dotyczące właśnie norm zatrudnienia pielę-
gniarek i położnych w realizacji świadczeń gwarantowanych i projektowanych zmian w rozporządzeniach koszykowych oraz 
warunków pacy i wynagrodzeń naszej grupy zawodowej, zostały potraktowane priorytetowo i w chwili obecnej trwają działania
związane z ich implementacją do obowiązkowego porządku prawnego. 

Delegatom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie życzę rzeczowych i sprawnie przebiegających obrad, 
które pozwolą przygotować założenia na najbliższą przyszłość. Znając dynamiczną działalność Izby, której Pani przewodniczy 
– otwartość i gotowość na zmiany – jestem przekonana, że Delegaci Państwa Izby podejmą trafne dla środowiska decyzje, 
sprzyjające dalszemu rozwojowi naszych zawodów. Zyczę mądrych decyzji, które przyniosą satysfakcję nam wszystkim.
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SPRAWOZDANIE PRZEWODNICZĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK  
I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE 

od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku 
W okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku odbyło się pięć posiedzeń Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 
trzynaście posiedzeń Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła 
i zrealizowała 13 uchwał, Prezydium ORPiP podjęło i zrealizowało 210 uchwał w tym:
•    Dofinansowano kształcenie podyplomowe: rozpatrzono 68 wniosków w tym dofinansowanie przyznano dla 65 osób 

na łączną kwotę 101 264 zł., odmownie podjęto 3 decyzje /wnioski złożone niezgodnie z obowiązującym regulaminem 
Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego/.

•    Udzielono pomocy finansowej z FRŻ i WL: rozpatrzono 38 wniosków w tym pomoc finansową otrzymało 35 osób 
na łączną kwotę 101 700,00 zł, 5 000 zł. przyznano z rezerwy do dyspozycji Okręgowej Rady, odmownie podjęto: 2 
decyzje /wnioski złożone niezgodnie z obowiązującym regulaminem Komisji ds. Pomocy w Trudnych Sytuacjach Loso-
wych/, 2 wnioski dotyczyły innych OIPiP –w jednym przypadku przyznano pomoc finansową w kwocie 200 zł., drugi 
wniosek został rozpatrzony negatywnie.

•    Stwierdzono prawo wykonywania zawodu oraz wpisano do rejestru i na listę członków Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych – 50 pielęgniarek, 5 pielęgniarzy, 3 położne.

•    Wydano 1 nowe zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki – (prawo zagubione).
•    Wpisano do rejestru i na listę członków ORPiP w Częstochowie – 25 pielęgniarek, 1 pielęgniarza i 7 położnych (osoby te 

wpisały się z obszaru działania innej okręgowej izby).
•    Wykreślono z rejestru ORPiP w Częstochowie – 22 pielęgniarki i 3 położne (osoby te przeniosły się na obszar działania 

innej okręgowej izby).
•    Wykreślono z rejestru ORPiP w Częstochowie – 8 pielęgniarek (z powodu zgonu).
•    Dokonano wpisów o zaprzestaniu wykonywania zawodu dla 6 pielęgniarek.
•    Wydano 7 zaświadczeń stwierdzających kwalifikacje zgodne z wymogami wynikającymi z przepisów prawa Unii Euro-

pejskiej; 6 pielęgniarkom i 1 położnej.
•    Wpisano do Rejestru Indywidualnych Praktyk Pielęgniarek i Położnych: 8 – indywidualne praktyki pielęgniarek 

wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego.
•    Wpisano do rejestru 10 podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, dokonano 3 

wpisy zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
•    Skierowano na odbycie przeszkolenia po przerwie w wykonywaniu zawodu dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat – 

7 pielęgniarek, 2 pielęgniarzy i 2 położne. Egzamin złożyło z oceną pozytywną – 5 pielęgniarek, 1 pielęgniarz i 3 położne. 
•    Skierowano na konferencję i szkolenia 8 pielęgniarek, 2 pielęgniarzy i 2 położne. 
•    Zaopiniowano wnioski i przyznano odznaczenia zawodowe ,, Za zasługi w zawodzie” dla członków OIPiP – 20 pielę-

gniarkom i 4 położnym.
Ponad to;
•    Na bieżąco wzbogacano księgozbiór biblioteki, wydano 46 kodów PIN do biblioteki multimedialnej IBUK libra. 
•    Braliśmy udział w: 
•    a. egzaminach wewnętrznych na szkoleniach specjalizacyjnych, komisjach egzaminacyjnych a także w pracach komisji 

konkursowych na stanowiska pielęgniarek naczelnych, oddziałowych, zastępców dyrektora do spraw lecznictwa.
•     b.. posiedzeniach zwyczajnych Sesji Rady Miasta. 
•    Zaopiniowaliśmy wiele aktów prawnych. 
•    Radca prawny udzielił wiele porad członkom samorządu.
•    Wystosowaliśmy wnioski i stanowiska pozjazdowe do: NRPiP, senatorów, posłów, prezydentów, starostów, dyrektorów. 
•    Wydawaliśmy opinie dotyczące sposobu podziału środków finansowych przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek 

i położnych w placówkach służby zdrowia określonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia. 
•    Za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w siedzibie OIPiP odbyły się cztery posiedzenia Komisji Rewizyjnej, 

przeprowadzono również cztery kontrole. W trakcie kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Komisja Rewi-
zyjna stwierdziła, iż działalność ORPiP w roku 2017 realizowana była zgodnie z zaplanowanym budżetem OIPiP, 
dokumenty i księgi rachunkowe prowadzone i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunko-
wości, uchwały Okręgowej Rady i Prezydium Pielęgniarek i Położnych realizowane rzetelnie, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami.

Przewodnicząca ORPiP w Częstochowie 
Barbara Płaza
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SPRA WOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POLOŻNYCH VII KADENCJI

za okres: od Ol stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

 Skład osobowy Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych powołanego w dniu 18-11-2015 r. uchwałą I Okręgowego 
Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie w 2017 roku przedstawiał się następująco:
  Przewodnicząca: p. Aniela Stopa
  Zastępca Przewodniczącej : p. Elżbieta Denderska
  Członkowie:
  p. Agata Fikus
  p. Dorota Krzemińska
  p. EwaLula
  p. Beata Puchała
  p. Janina Szuster
  p. Aneta Wilk

 Do zadań Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych należy wykonywanie czynnosc1 związanych z postępowaniem 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych na podstawie ustawy z dnia l lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038 z późn. zm.).

 W dniu 29 listopada 2016 r. do Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych wpłynęła do rozpatrzenia sprawa z zakresu 
stosowania przepisów prawa obowiązujących w zawodzie pielęgniarki. Posiedzenie Okręgowego Sądu P i P odbyło się 18 
stycznia 2017 r. podczas którego orzeczono karę upomruerua.

 Kopie orzeczenia wraz z jego uzasadnieniem przekazano stronom postępowania oraz Okręgowemu Rzecznikowi 

OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W CZĘSTOCHOWIE

OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w CZĘSTOCHOWIE
42-200 Częstochowa, ul. Pułaskiego 25

  Pani Barbara Płaza         Częstochowa, 01.03.2018r.
  Przewodnicząca OIPiP w Częstochowie

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

W VII kadencji OIPiP w Częstochowie w roku 2017 Komisja Rewizyjna spotkała się cztery razy. 
Przeprowadzono kontrolę ze sprawozdań finansowych oraz poprawności prowadzenia dokumentacji finansowej. Wyjaśnień 
udzielały: Przewodnicząca, Księgowa oraz Skarbnik OIPiP w Częstochowie.
Ustalono stan środków finansowych na dzień 31 grudzień 2017r.
Suma lokat na dzień 31 grudzień 2017r wynosiła 563823,77 zł w tym 3823,77 stanowią skapitalizowane odsetki. Środki 
na rachunkach bankowych wynoszą: 
97608,25 – rachunek główny działalności statutowej
114394,68 – stan rachunku projektu unijnego
Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości.
Ustalono, że sprawozdania finansowe przygotowywane po 1 stycznia 2018r. zawierają część opisową, która szczegółowo wyja-
śnia podział środków pieniężnych OIPiP w Częstochowie.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej
Jacek Pudlik
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Odpowiedzialności Zawodowej w Częstochowie , Ministrowi Zdrowia, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz 
Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. 

 Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w 2017 roku brała udział z głosem doradczym w posie-
dzeniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, współpracowała z Przewodniczącą ORPiP, Okręgowym Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej, prawnikiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie oraz z Przewodni-
czącą Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych. 1

 Członkowie Okręgowego Sądu prowadzili działania prewencyjne, udzielając wyjaśnień osobom
zainteresowanym z zakresu interpretacji przepisów prawnych dotyczących odpowiedzialności
zawodowej.

Przewodnicząca Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych

mgr Aniela Stopa

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej za rok 2017

Zespół Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 
pracował w następującym składzie:
Okręgowy Rzecznik – Danuta Łoniewska-Lichterowicz
Z-ca ORz – Urszula Belicka
Z-ca ORz – Beata Ciura
Z-ca ORz – Anna Każmierczak
Z-ca ORz – Greta Malczyk
Z-ca ORz – Beata Szczerbak
W okresie sprawozdawczym od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
prowadzone były 3 sprawy z zakresu odpowiedzialności zawo-
dowej pielęgniarek i położnych.
1.skarga pacjentki na niewłaściwą opiekę pielęgniarską spra-
wowaną przez pielęgniarki zatrudnione w jednym z oddziałów 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.
 Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
wydano postanowienie o umorzeniu postępowania.
2. sprawa przekazana przez Naczelnego RzOZ – skarga 
w sprawie możliwości popełnienia przewinienia zawodo-
wego przez pielęgniarkę zatrudnioną w Powiatowym Centrum 
Zdrowia S.A. w Kluczborku. 
 Sprawa pozostaje w toku.
3.anonimowa skarga na pracę pielęgniarki z Wojewódzkiego 
Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublińcu.
 Po przeprowadzeniu czynności sprawdzających 
wydano odmowę wszczęcia postępowania wyjaśniającego.
Rzecznicy przez cały okres sprawozdawczy pełnili dyżury 
w pierwszą i trzecią środę każdego m-ca.
Okręgowi Rzecznicy w dniach 28-29 III 2017 r. uczestniczyli 
w szkoleniu „Procedowanie w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej . Prewencja wykroczeń zawodowych – aspekty 
prawne i organizacyjne” zorganizowanym przez Naczelną 
Izbę PiP.

23 VI 2017r.w Katowicach odbyło się spotkanie Rzeczników 
Odpowiedzialności Zawodowej i dyscyplinarnej oraz sędziów 
sądów dyscyplinarnych poszczególnych samorządów zawodów 
zaufania publicznego zorganizowane przez Śląskie Forum 
Zawodów Zaufania Publicznego.
Tematyka spotkania obejmowała problemy wewnątrzsamo-
rządowe na polu odpowiedzialności zawodowej.
W spotkaniu z ramienia naszej Izby uczestniczyła Przewod-
nicząca OR PiP , ORzOZ , 
Przewodnicząca OS PiP.
Zespół Rzeczników w w dniach 22 listopada 2017r. uczestni-
czył w szkoleniu Okręgowych Rzeczników , z udziałem Radcy 
Prawnego w OIPiP w Częstochowie.
 Tematem szkolenia było „ Prowadzenie spraw przez Okręgo-
wego Rzecznika oraz dokumentowanie w świetle aktualnych 
przepisów prawnych
W ramach działalności prewencyjnej przeprowadzono 4 szko-
lenia dla pielęgniarek i położnych z zakresu odpowiedzialności 
zawodowej . Szkolenia obejmowały następujące tematy :
•    Prawa pacjenta
•    Klauzula sumienia w pracy pielęgniarki i położnej
•    Pielęgniarka i położna a praktyka zawodowa – prze-

strzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej
•    Błędy w sztuce pielęgniarskiej

Rzecznik uczestniczył we wszystkich posiedzeniach Okrę-
gowej Rady, które odbyły się w okresie objętym niniejszym 
sprawozdaniem

.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej 

Danuta Łoniewska – Lichterowicz
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Na posiedzeniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 12 marca 2018 roku przyjęto 
sprawozdanie z działalności komisji i zespołów działających przy ORPiP w Częstochowie.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI I ZESPOŁÓW
 OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W CZĘSTOCHOWIE ZA ROK 2017

Przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie pracują 4 
Komisji i 4 Zespoły. Powołanie komisji 
czy zespołów, składy osobowe zostały 
uchwalone na mocy Uchwały Nr 11/
VI/ 2011 Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie z dnia 8 
listopada 2011 roku w sprawie powołania 
i ustalenia zasad działania komisji 
i zespołów problemowych działających 
przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie na okres VII 
kadencji tj. 2015 – 2019 roku i Uchwały 
Nr 56/V/2008 z dnia 11 grudnia 2008 
roku w sprawie powołania zespołu 
wizytującego. 
Poniższe sprawozdanie sporządzono 
w oparciu o sprawozdania i informacje 
uzyskane od przewodniczących komisji 
czy zespołów.
Komisje pracują 
w następujących składach:

Komisja prawa i legislacji /KPL/ 
oraz zmian systemowych w ochronie 
zdrowia i współpracy z NFZ 
 Bednarczyk Zbigniew
 Dziedzic Joanna
 Kaptacz Anna
 Markiewicz Iwona
 Osińska Magdalena
Komisja ds. Przeszkoleń po 5 
letniej Przerwie w Wykonywaniu 
Zawodu /KWZ/
 Ciesielska Agata
 Płaza Barbara
 Szymanek Maria
 Dziedzic Joanna
 Wróż Renata
 Piekiełek Ewa
Komisja ds. Kształcenia 
i Doskonalenia Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych /KKD/
 Cieślak Irena
 Maniszewska Marzena
 Mizerska Krystyna

 Płaza Barbara
 Szymanek Maria
 Kucharska Ewa
Komisja ds. Pomocy w Trudnych 
Sytuacjach Losowych /KPT/
 Baczyńska Marzena
 Dziedzic Joanna
 Kucharska Lidia
 Maniszewska Marzena
 Płaza Barbara
 Karoń Bożena
 Borszcz Roman
Zespół ds. Położnych /OZP/
 Baczyńska Marzena
 Garus-Kmieć Jolanta
 Kowalska Wanda
 Piekiełek Ewa
Zespół ds. Opieki 
Długoterminowej i Hospicyjnej
 Kaptacz Anna
 Kucharska Lidia
 Łoniewska-
Lichterowicz Danuta
 Markiewicz Iwona
 Pękalska Agnieszka
 Pudlik Jacek
 Sikora-Mysłek Irena
Zespół ds pielęgniarstwa 
ratunkowego
 Hebda Agnieszka 
 Chrzęstek Andrzej
 Czech Tomasz
 Nowicka Ewelina
 Labocha Jolanta 
 Tekieli Barbara 
Zespół ds. Pielęgniarstwa 
Chirurgicznego i Operacyjnego 
 Kapkowska Beata
 Wróż Renata
 Dołęga Jolanta 

Na dzień 12.03.2018 wpłynęły sprawoz-
dania :
•    Komisji ds. kształcenia i dosko-

nalenia zawodowego pielęgniarek 
i położnych

•    Komisji ds. pomocy w trudnych 
sytuacjach losowych

•    Komisji prawa i legislacji i zmian 
systemowych w ochronie zdrowia 
i współpracy z NFZ

•    Komisji ds. przeszkoleń po 5 
letniej przewie w zawodzie 

•    Zespołu ds.Położnych
•    Zespołu Opieki Długotermi-

nowej I Hospicyjnej
•    Zespołu ds. Pielęgniarstwa 

Ratunkowego
•    Zespołu ds. Pielęgniarstwa 

Chirurgicznego i Operacyjnego 

Analiza sprawozdań

Komisja ds. kształcenia i doskonalenia 
zawodowego pielęgniarek i położnych
W okresie od 1 stycznia 2017 do 31 
grudnia 2017, odbyło się 8 spotkań 
członków komisji. Spotkania członków 
komisji związane były z rozpatry-
waniem wniosków dofinansowania 
kosztów kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych. Łącznie rozpa-
trzono 68 wniosków w tym 65 pozy-
tywnie. Ogólnie kwota dofinansowania 
wyniosła 101264 zł. Trzy wnioski zostały 
rozpatrzone negatywnie z powodu 
niezgodności z obowiązującym regula-
minem. Frekwencja członków komisji 
wynosiła 98%.
 
Komisja ds. pomocy w trudnych sytu-
acjach losowych 
W okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 
grudnia 2017r. odbyło się 11 posiedzeń 
Komisji Pomocy w Trudnych Sytuacjach 
Losowych, na których rozpatrzono 38 
wniosków skierowanych do Komisji, 
na łączną kwotę 101700,00 złotych.1 
wniosek został przekazany do rozpa-
trzenia przez Okręgową Radę Pielę-
gniarek i Położnych. 2 wnioski doty-
czyły innych OIPiP – w 1 przypadku 
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przyznano pomoc finansową w kwocie 
200 zł, drugi wniosek został rozpatrzony 
negatywnie. Frekwencja podczas posie-
dzeń – na każdym posiedzeniu komisja 
miała quorum. 

Komisja ds. prawa i legislacji i zmian 
systemowych w ochronie zdrowia 
i współpracy z NFZ 
Komisja spotkała się 5 razy i zapoznała 
się i zaopiniowała 108 propozycji aktów 
prawnych ( projektów ustaw, rozporzą-
dzeń, zarządzeń lub projektów poselskich. 
Większość projektów była opiniowana 
droga elektroniczną.

Komisja ds. Przeszkoleń po przerwie 
dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki / położnej.
W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 
31 grudnia 2017 roku ,przewodnicząca 
komisji uczestniczyła cztery razy w egza-
minach po 5 letniej przerwie w wyko-
nywaniu zawodu. Wzięło w niej udział 
5 pielęgniarek, 1 pielęgniarz i 3 położne 
.Wszyscy uczestnicy pozytywnie zakoń-
czyli szkolenie.

Zespół położnych
Komisja Położnych przy OIPiP w Często-
chowie w okresie sprawozdawczym 2017 
rok działa zgodnie z zatwierdzonym 
przez Radę Okręgową planem pracy. 
Protokoły posiedzeń i listy obecności 
znajdują się w segregatorze. Tematem 
posiedzeń były sprawy bieżące dotyczące 
środowiska położnych, m.in. 
•    opiniowanie projektów ustaw, 

rozporządzeń, programów 
kursów, specjalizacji;

•    kwalifikowanie położnych 
do uczestnictwa w konferen-
cjach wyjazdowych;

•    typowanie położnych do uczest-
nictwa w komisjach konkurso-
wych na stanowiska położnych 
oddziałowych oraz ordyna-
torów oddziałów ginekologiczno 
– położniczych

•    analiza programów nauczania 
na specjalizacjach z: pielę-
gniarstwa położniczego oraz 

pielęgniarstwa ginekologicznego.
Duża liczba położnych podnosi swoje 
kwalifikacje studiując na różnego typu 
uczelniach, uczestnicząc w licznych 
kursach kwalifikacyjnych, specjalistycz-
nych i udoskonalających. 
Członkowie Zespołu Położnych współ-
pracują w swoich miejscach zamieszkania 
ze szkołami, przedszkolami, kołami 
gospodyń wiejskich oraz innymi orga-
nizacjami pozarządowymi realizując 
programy profilaktyczne: profilaktyka 
raka szyjki macicy oraz nauki samoba-
dania piersi. Konsultowanie i opinio-
wanie bieżących materiałów odbywa 
się drogą korespondencyjną. Wszystkie 
położne dokładają wielu starań, aby 
umacniać samodzielność zawodu 
położnej poprzez ustawiczne kształcenie 
powiązane ze zdobywaniem uprawnień 
do samodzielnego wykonywania okre-
ślonych świadczeń, stałą troskę o jakość 
świadczeń położnych oraz etykę zawo-
dową. Potrzebą chwili jest promocja 
zawodu Położnej

Zespół ds. Opieki Długoterminowej 
i Hospicyjnej
Zespół ds. opieki długoterminowej 
i hospicyjnej spotykał się raz w miesiącu 
on lajn, opiniował rozporządzenia 
i zarządzenia dotyczące opieki długo-
terminowej i opieki paliatywnej, najistot-
niejsze było – kryteria oceny ofert. Cały 
zespół na czele z jego przewodniczącą 
Iwoną Markiewicz brał czynny udział 
w wycenie świadczeń w zakładach pielę-
gnacyjno – opiekuńczych i opiekuńczo 

– leczniczych dla dzieci i dorosłych zleco-
nych przez agencję oceny technologii 
medycznej. Członkowie Zespołu brali 
czynny udział w konferencjach doty-
czących zagadnień przewlekle chorych 
i niepełnosprawnych. Jak co roku człon-
kowie Zespołu brali udział w pikniku 
rodzinnym w Zakładzie opiekuńczo –
leczniczym w Zaborzu.

Zespół ds .  Pielęgnia rst wa 
Ratunkowego 
W okresie od 1 styczeń 2017 r. do 31 
grudnia 2017 r. odbyły się 2 spotkania.

Spotkania dotyczyły:
•    opracowania planu pracy,
•    opracowania uwag do przesyła-

nych projektów ustaw; 
•    bieżących spraw – nurtujących 

problemów w środowisku pielę-
gniarstwa ratunkowego

•    m.in. sytuację zrównania upraw-
nień pielęgniarki systemu i ratow-
ników medycznych, wzrostu 
wynagrodzeń dla pielęgniarek 
pracujących w ZRM, które są 
zatrudnione u podwykonawców.

•    wysunięto wniosek do OR 
PiP w Częstochowie o odde-
legowanie 2 osób na udział 
w VIII konferencji PTPR pt. 
,,Zagadki ratownictwa”

•    współpraca z innymi zespołami 
ds. pielęgniarstwa ratunkowego,

•    podjęcie starań i plano-
wanie szkoleń dla pielęgniarzy 
i pielęgniarek ratunkowych 
z zakresu ALS, PALS, ACLS 
na wiosnę 2018 roku(z Funduszy 
Unii Europejskiej).

Frekwencja na posiedzeniach wynosiła:
I spotkanie – 100%
II spotkanie – 83%
Łączna frekwencja 91,5%

Zespół ds. Pielęgniarstwa Chirurgicz-
nego i Operacyjnego 
W 2017r Zespół ds. Pielęgniarstwa chirur-
gicznego i operacyjnego kontaktował 
się ze sobą oraz rozwiązywał problemy 
i pytania skierowane do Zespołu drogą 
e-mail. Czynnie uczestniczył w posie-
dzeniach Okręgowej Rady. Opiniowano 
akty prawne i rozporządzenia. 

Wiceprzewodniczący
Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych
w Częstochowie

mgr Chrzęstek Andrzej
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Apel nr 1
IV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia zapisów uwzględ-
niających podwyżki dla pielęgniarek 

zatrudnionych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdro-
wotnej a także w Domach Pomocy Społecznej.

Delegaci IV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie apelują do Ministra Zdrowia o pilną inter-
wencję i podjęcie działań w zakresie wprowadzenia zapisów 
regulujących wzrost wynagrodzenia pielęgniarek zatrudnio-
nych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej oraz Domach 
Pomocy Społecznej. 
Uzasadnienie
 Wprowadzone od dnia 1 października 2017r. zmiany w orga-
nizacji Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej spowodo-
wały, iż zdecydowana większość wcześniej tam zatrudnionych 
pielęgniarek utraciła prawo do otrzymywania wzrostu wyna-
grodzenia wnikającego z przepisów rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 8 września 2015r.w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz.U. poz. 1400 z późn. zm). Osoby te, dzięki wprowadzonym 
zmianom systemowo – organizacyjnym zostały wyeliminowane 
i poniosły finansowe konsekwencje nie mając na to wpływu.
Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz 
całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.
W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu 
zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu 
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, 
gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej 
opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację. Pielęgniarki 
te biorą więc bezpośredni udział w świadczeniach opieki zdro-
wotnej i jest krzywdzące wyeliminowanie ich z przewidzianego 
wzrostu wynagrodzeń, którym były objęte w poprzednim 
stanie prawnym.
Podległość resortowa Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej 
pielęgniarek zatrudnionych w Domach Pomocy sprawiła, 
że i ta grupa została pozbawiona wzrostu wynagrodzenia 
wynikającego z wspomnianego wyżej rozporządzenia. Pielę-
gniarki pracujące w DPS posiadają takie same kwalifikacje 
jak te, których podwyżki dotyczą, wykonując przy tym zawód 
samodzielnie bez bezpośredniej współpracy z lekarzem.
Problem mógłby zostać rozwiązany na poziomie przekazania 
odpowiedniej kwoty finansowej między Ministerstwami. 
Należy mocno zaakcentować, że jest to jedna grupa zawodowa 
bez względu na miejsce wykonywania zawodu pielęgniarki.
Mając na uwadze powyższe apelujemy o niezwłoczne podjęcie 
skutecznych działań umożliwiających wypłatę dodatku. 

Sekretarz Przewodniczący
IV Okręgowego Zjazdu IV Okręgowego Zjazdu
Tomasz Czech  Maria Szymanek

Apel nr 2
IV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego 

Pielęgniarek i Położnych w Często-
chowie z dnia 26 marca 2018 roku.

w sprawie nadania pielęgniarkom/ pielęgniarzom praw 
nabytych w zakresie czyności i podaży leków, które 
obejmują umiejętności nabyte w trakcie specjalizacji.

Delegaci IV Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VII Kadencji wnio-
skują do Ministra Zdrowia o pilną nowelizację ustawy, umoż-
liwiającą udzielanie świadczeń przez pielęgniarki/ pielęgniarzy, 
nabytych podczas specjalizacji poza oddziałem obejmującym 
zakres danej specjalizacji.
Przykładem może być pielęgniarka systemu;
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 
roku w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych 
przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia 
lekarskiego, § 4 Pielęgniarka systemu w rozumieniu art.3 pkt 
6 ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownic-
twie Medycznym (Dz. U. z 2016r. poz.1868 i 2020 oraz z 2017r. 
poz.60) jest uprawniona do wykonywania samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego medycznych czynności ratunkowych 
zgodnie z ustawą o jednostkach systemu rozumianych, jako 
SOR oraz jednostki ZRM – nie może jednak udzielać tych 
świadczeń poza danymi jednostkami systemu. W praktyce 
oznacza to, że pracując np. na Izbie Przyjęć w nagłej sytuacji nie 
może wdrożyć w pełni Zaawansowanych Czynności Ratunko-
wych, ponieważ nie może użyć przyrządów nagłośnieniowych, 
wykonać defibrylacji manualnej, wykonać wkłucia doszpi-
kowego bądź przyjąć porodu nagłego oraz nie może podać 
leków np. Cordarone. Ratownicy Medyczni w załączniku nr 
3 do ustawy o Ratownictwie Medycznym posiadają zakres 
świadczeń zdrowotnych udzielanych przez ratownika medycz-
nego samodzielnie poza zespołami ratownictwa medycznego, 
zarówno w podmiotach leczniczych jak i poza nimi.
Powyższa rozbieżność prawna dotyczy wszystkich pielęgniarek 
specjalistek, dlatego też tym pielęgniarkom należy umożliwić 
wykorzystanie ich doświadczenia, wiedzy i nabytych kompe-
tencji wszędzie tam, gdzie wykonują świadczenia, zarówno 
w podmiotach leczniczych jak i poza nimi.

Sekretarz Przewodnicząca
IV Okręgowego Zjazdu  IV Okręgowego Zjazdu
Tomasz Czech  Maria Szymanek
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Apel nr 3
IV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie podjęcie działań na rzecz dokonania zmian 
legislacyjnych w zakresie formalnego uregulowania 
współpracy pielęgniarek i opiekunów medycznych 

i nie wprowadzaniu dodatkowego zawodu medycznego 
asystentki pielęgniarki lub technika pielęgniarstwa

Delegaci IV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie apelują do Ministra Zdrowia o podjęcie 
działań na rzecz dokonania zmian legislacyjnych w zakresie 
formalnego uregulowania współpracy pielęgniarek i opie-
kunów medycznych i nie wprowadzaniu dodatkowego zawodu 
medycznego jw.
Środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych stoi na stano-
wisku, iż nie ma potrzeby wprowadzania do systemu nowych 
zawodów takich jak asystentka pielęgniarki lub technika. 
Sprawa kształcenia w zawodzie pielęgniarki i położnej 
na poziomie studiów wyższych została wspólnie uzgodniona 
i zaakceptowana przez stronę rządową. Ciągłe próby powrotu 
do kształcenia na poziomie licealnym, lub pomaturalnych 
wprowadzają niepotrzebnie atmosferę utraty zaufania do 
strony rządzącej a w przyszłości spowodują utratę zaufania do 
samych pielęgniarek. Środowisko wspólnie z zespołem powo-
łanym przez Ministra Zdrowia do spraw opracowania stra-
tegii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce 
wypracowało działania na rzecz upowszechnienia i bardziej 
efektywnego wykorzystania zawodu opiekuna medycznego 
w systemie opieki zdrowotnej poprzez:
•    poszerzenie wiedzy i umiejętności zawodowych opie-

kuna medycznego w celu dostosowania ich do potrzeb 
pacjentów (m.in. psychiatria, geriatria, pediatria, 
neurologia); 

•    dodanie kompetencji zawodowych opiekunowi 
medycznemu przy jednoczesnym wydłużeniu kształ-
cenia w zawodzie, w celu bardziej efektywnego wyko-
rzystania tej profesji w systemie opieki zdrowotnej. 

Apelujemy więc o formalne uregulowania zasad współpracy 
pielęgniarek i opiekunów medycznych.

Sekretarz Przewodniczący
IV Okręgowego Zjazdu  IV Okręgowego Zjazdu
Tomasz Czech Maria Szymanek

Apel nr 4
IV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie utrzymania dotychczaso-
wych zasad udostępniania bazy pytań 

do państwowego egzaminu specjalizacyjnego

Delegaci IV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie apelują do Ministerstwa Zdrowia o podjęcie 
działań w celu utrzymania dotychczasowych zasad udostęp-
niania bazy pytań do państwowego egzaminu specjalizacyjnego.
Funkcjonujący dotychczas system zasad udostępniania baz 
pytań do państwowych egzaminów specjalizacyjnych jest 
bardzo pozytywnie oceniany w środowisku samorządu zawo-
dowego pielęgniarek i położnych i stanowi istotną pomoc 
w przygotowywaniu się do tych niezwykle trudnych egza-
minów. Zapoznanie się z aktualną bazą pytań w konkretnej 
dziedzinie specjalizacji, w której pielęgniarka czy położna 
zamierza złożyć egzamin państwowy stanowi także ważną 
formę zdobywania i poszerzania wiedzy oraz kształcenia się. 
Proponowane zmiany idące w kierunku udostępniania baz 
pytań do poszczególnych egzaminów państwowych dopiero 
po trzech latach od zakończenia danej sesji egzaminacyjnej są 
niecelowe i mijają się z rolą jaką winny spełnić (tj. merytorycz-
nego przygotowania się kandydata). Okres trzech lat jest na tyle 
długim czasem, że istnieje znaczne ryzyko utraty aktualności 
pytań w zakresie tak zmian prawnych, jak i zmian w obszarze 
wiedzy medycznej. Wobec czego baza takich pytań staje się 
zupełnie nieprzydatna, a powinna służyć lepszemu meryto-
rycznemu przygotowaniu się i poszerzeniu wiedzy kandydata
. 
Sekretarz Przewodniczący
IV Okręgowego Zjazdu IV Okręgowego Zjazdu
Tomasz Czech Maria Szymanek

 
Stanowisko Nr 1

IV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie pilnego wdrożenia postanowień strategii 
na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce 

Delegaci Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie domagają się pilnego wprowadzenia wypra-
cowanych postanowień zawartych w Strategii na rzecz rozwoju 
pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce oraz podjęcie natych-
miastowych działań w celu poprawy dramatycznej sytuacji 
zawodowej pielęgniarek i położnych, a tym samym zapew-
nienie odpowiedniej liczby wysoko wykwalifikowanego perso-
nelu odpowiedzialnego za utrzymanie właściwego poziomu 
ochrony zdrowia. Mając na względzie sytuację demograficzną 
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społeczeństwa i polskich pielęgniarek i położnych wnosimy 
o jak najszybsze wprowadzenie wypracowanych i zaakceptowa-
nych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych wraz z okre-
ślonymi ich kwalifikacjami, które zostały opracowane przez 
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych podpisane i przyjęte 
do realizacji przez Ministra Zdrowia M. Zembalę w rekomen-
dacjach w 2015 roku w postaci rozporządzeń koszykowych.
Uzasadnienie:
W ocenie delegatów IV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Częstochowie wdrożenie do porządku praw-
nego określonych norm zatrudnienia wskazanych w strategii 
i zawartych w nowelizowanych rozporządzeniach koszykowych, 
zapewni właściwą jakość świadczonych usług i bezpieczeństwo 
pacjentów a tym samym bezpieczeństwo pielęgniarek i położ-
nych. Należy więc rozpocząć prace nad wprowadzeniem zmian 
w rozporządzeniach tzw. koszykowych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych, co pozytywnie wpłynie na – często 
zaniżane do tej pory – obsady w podmiotach leczniczych. 
Samorząd zawodowy wielokrotnie podejmował stanowiska, 
że zbyt mała obsada lub jednoosobowe dyżury pielęgniar-
skie powinny zostać wyeliminowane. Jednoosobowe obsady 
pielęgniarskie nie pozwalają na sprawowanie opieki z nale-
żytą starannością i zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentom, 
co ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepo-
żądanych, w tym także błędów medycznych wynikających 
z ogromnego przeciążenia pracą personelu medycznego. Tylko 
szybkie zmiany w zakresie rozwiązań systemowych są w stanie 
zapewnić właściwą jakość świadczonych usług i godne warunki 
zatrudnienia personelu medycznego.

Sekretarz Przewodniczący
IV Okręgowego Zjazdu IV Okręgowego Zjazdu
Tomasz Czech Maria Szymanek

Stanowisko Nr 2
IV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 

i Położnych w Częstochowie
z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie usta-
lania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne 

zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Delegaci Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie wnioskują do Ministra Zdrowia o pilną 
nowelizację ustawy o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Wobec 
sytuacji demograficznej pielęgniarek i położnych gdzie średnia 
wieku to 51 lat, i w ciągu kolejnych 3 lat ok 30 tys. kole-
żanek i kolegów nabędzie praw emerytalnych oraz biorąc 
pod uwagę dane z Raportu NRPiP gdzie do zawodu rocznie 

wchodzi ok 3,5 – 4,0 tys. pielęgniarek i położnych wnosimy 
do Ministra aby priorytetowo potraktował tą grupę zawodów 
medycznych. Usytuowanie pielęgniarek i położnych w grupie 
zawodów o niższych kwalifikacjach, brak w wykazie pielę-
gniarek z tytułem magistra jest kolejnym dowodem dyskrymi-
nacji tej grupy w stosunku do innych zawodów medycznych. 
Wnosimy również do Ministra Zdrowia o dokonanie takich 
zmian w ustawie aby podwyżkom podlegały wszystkie pielę-
gniarki i położne niezależnie od miejsca zatrudnienia. Nie 
wyrażamy zgody na regulowanie płac wynikających z zapisów 
ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasad-
niczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych, środkami przeznaczonymi 
na podwyżki wynikające z podpisanych rekomendacji i poro-
zumienia z Ministrem Zdrowia M. Zembalą . W naszej ocenie 
jest to wyraz manipulacji, niewłaściwych działań finansowych 
na rzecz grup zawodowych; pielęgniarek i położnych.
 Delegaci Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie wnioskują do Ministra Zdrowia o uwzględ-
nienie propozycji podwyżek dla pielęgniarek i położnych jakie 
od lat zgłasza Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych aby 
minimalne wynagrodzenie miesięczne pielęgniarki i położnej 
ustalane było na podstawie przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłasza-
nego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy 
zastosowaniu następujących wskaźników:
1) dla pielęgniarek i położnych – 1,5 przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego 
przez Prezesa GUS;
2) dla pielęgniarek / położnych z tytułem magistra pielęgniar-
stwa, magistra położnictwa lub z tytułem specjalisty w danej 
dziedzinie pielęgniarstwa – 1,75 przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego 
przez Prezesa GUS;
3) dla pielęgniarek i położnych z tytułem magistra pielęgniar-
stwa, magistra położnictwa i z tytułem specjalisty w danej 
dziedzinie pielęgniarstwa – 2,0 przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego 
przez Prezesa GUS.

Sekretarz Przewodniczący
IV Okręgowego Zjazdu IV Okręgowego Zjazdu
Tomasz Czech Maria Szymanek 

Biuletyn informacyjny Marzec / Kwiecień 2018Str. 12



Stanowisko nr 3

IV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie VII kadencji z dnia 26 marca 2018r.

w sprawie likwidacji stanowiska zastępcy dyrek-
tora d.s pielęgniarstwa w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym im. Najświęt-

szej Maryi Panny w Częstochowie

IV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 
VII kadencji zwracając się do Marszałka oraz Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego stanowczo sprzeciwia się likwidacji stano-
wiska zastępcy dyrektora d.s pielęgniarstwa Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny 
w Częstochowie. Przez wiele lat funkcja Zastępcy Dyrek-
tora ds. Pielęgniarstwa była sprawdzoną i skuteczną formą 
organizacji oraz zarządzania pracą pielęgniarek i położnych 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświęt-
szej Maryi Panny w Częstochowie. Taka polityka kadrowa 
polegająca na pomniejszaniu roli pielęgniarek i położnych 
w zarządzaniu szpitalem powoduje utratę prestiżu zawodo-
wego i wyraźny polityczny demotywator dla osób chcących 
kształcić się podyplomowo.
Niepokojącym jest fakt likwidacji stanowisk zastępcy dyrek-
tora ds pielęgniarstwa nie tylko w Częstochowie, ale innych 
podległych sejmikowi Województwa Śląskiego placówkach 
w rejonie działania Okręgowych Izb w Bielsku - Białej i Kato-
wicach. Czyli można stwierdzić, że jest to zaplanowana czyn-
ność i polityka Zarządu Sejmiku.
Pielęgniarstwo i położnictwo to nowoczesne zawody medyczne 
z własną kadrą dydaktyczną i dorobkiem badawczym, którego 
wartości nie sposób pominąć wśród nauk medycznych. Pielę-
gniarki i położne to osoby wysoko wykształcone, posiadające 
duże doświadczenie zawodowe i samodzielność zawodową.
Dlatego niezrozumiałe są działania organów założycielskich, 
które likwidują stanowiska zastępców dyrektora d.s medycz-
nych czy zamieniają stanowiska pielęgniarek oddziałowych 
na koordynujące i nadzorujące pracę i.t.p. Działania te można 
odczytać nie tylko jako próbę podporządkowania pielęgniarek 
i położnych innym grupom zawodowym, ale przede wszystkim 
jako destabilizację opieki na pacjentami i ich rodzinami. Jest to 
zamach na samodzielność zawodową z takim trudem zdobytą 
w ostatnich latach.
Ale najgorsze jest to, że przez te działania pielęgniarki i położne 
widzą bezsens kształcenia, rozwoju osobistego i zawodowego 
co przekłada się i będzie się przekładało na jakość opieki 
nad pacjentami.
IV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 
VII kadencji apeluje Zarządu Sejmiku Województwa Śląskiego 
o zmianę polityki w tym zakresie i zaprzestanie działań. Jedno-
cześnie informujemy, że w skali ogólnopolskiej została podjęta 
inicjatywa legislacyjna, która poprzez rozporządzenie będzie 

na stałe w strukturach dyrekcji danej jednostki mocowała 
stanowisko zastępcy dyrektora ds pielęgniarstwa.

 Sekretarz Przewodnicząca
 IV Okręgowego Zjazdu IV Okręgowego Zjazdu
 Tomasz Czech Maria Szymanek

Wniosek nr 1
na IV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie VII kadencji z dnia 26 marca 2018 r

w sprawie uruchomienia w Często-
chowie kształcenia położnych.

Delegaci na IV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie VII kadencji wnioskują do Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie o rozpo-
częcie działań zmierzających do otwarcia w Częstochowie 
kierunku – Położnictwo.
Brak w Częstochowie uczelni kształcących położne powo-
duje brak dopływu kadry na wakaty zwalniane w związku 
z przechodzeniem położnych na emerytury. Jednocze-
śnie ośrodek taki może być centrum rozwoju położnictwa 
na terenie Częstochowy.

Sekretarz  Przewodnicząca
IV Okręgowego Zjazdu I V Okręgowego Zjazdu 
Tomasz Czech  Maria Szymanek

Wniosek nr 2
na IV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 

w Częstochowie VII kadencji z dnia 26 marca 2018 r

w sprawie rozpoczęcia procedury legislacyjnej, która 
określi miejsce zastępcy dyretora ds pielęgniarstwa 

w strukturach zarządczych jednostek ochrony zdrowia.

IV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Często-
chowie VII kadencji wnioskuje do Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Warszawie o rozpoczęcie procedury legisla-
cyjnej zmierzającej do określenia miejsca zastępcy dyrektora 
ds pielęgniarstwa w strukturach kadry kierowniczej jednostek 
organizacyjnych ochrony zdrowia. Delegaci na IV Okręgowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VII kadencji 
uważają, że dokument określającym zasady obsadzania stano-
wiska zastępcy dyrektora ds medycznych oraz kwalifikacje 
powinien mieć rangę rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Sekretarz  Przewodnicząca
IV Okręgowego Zjazdu I V Okręgowego Zjazdu
Tomasz Czech  Maria Szymanek
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Wniosek nr 3
na IV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VII kadencji z dnia 26 marca 2018 r

w sprawie przywrócenia przywilejów dla pielęgniarek i położnych.

Delegaci na IV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie VII kadencji wnioskują do Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych o rozpoczęcie działań zmierzających do przywrócenia przywilejów dla grupy zawodowej pielęgniarek 
i położnych w postaci;
•    dopłaty do leków w chorobach przewlekłych,
•    przyjmowania w ZOZ – ach bez kolejki,
•    przyznawania sanatorium poza kolejnością’
•    gwarancji utrzymania kwot podwyżek wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych wynikających z rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r.
Co czwarty pracujący korzysta z różnego rodzaju przywilejów, min. górnicy, energetycy, kolejarze, nauczyciele, parlamenta-
rzyści. Grupa zawodowa pielęgniarek i położnych została pozbawiona wszystkich przywilejów, które były nam dane. Przywró-
cenie niektórych z nich, wspomnianych na wstępie poprawi kondycję zdrowotną pielęgniarek i położnych, a należy tu zwrócić 
uwagę na starzejący się personel ( średnia wieku to prawie 50 lat) i zachęci młodsze pokolenia do wyboru tych zawodów., 
dlatego wnioskujemy jak na wstępie.

Sekretarz  Przewodnicząca
IV Okręgowego Zjazdu  IV Okręgowego Zjazdu 
Tomasz Czech  Maria Szymanek

Apel
Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

kierowany do Pielęgniarek i Położnych

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy
Realizując ustawowy obowiązek w zakresie zajmowania stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdro-
wotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, zwracam się do Was Koleżanki i Koledzy z prośbą o informowanie rodziców 
i opiekunów dzieci urodzonych w latach 2013 – 2016 o możliwości skorzystania z bezpłatnych szczepień
przeciwko pneumokokom.
Między 20 marca a 29 czerwca 2018 r. Ministerstwo Zdrowia będzie realizowało program bezpłatnych i dobrowolnych szcze-
pień przeciwko pneumokokom dla dzieci do 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi tych szczepień i dotychczas nie 
zostały zaszczepione. Warunkiem jest zakwalifikowanie dziecka do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r. Szczepionki można 
będzie pobrać ze stacji sanitarno-epidemiologicznych na zasadach dotyczących realizacji programu szczepień ochronnych.
Apeluję do Was, Koleżanki i Koledzy o szeroko zakrojoną akcję informacyjną skierowaną do rodziców i opiekunów małych 
pacjentów o możliwości skorzystania z programu i zaszczepienia swoich dzieci. 
Szczegółowe informacje o programie bezpłatnych szczepten znajdziecie Państwo w załączon ym Komunikacie Ministra 
Zdrowia skierowanym do świadczeniedawców oraz dorodziców i opiekunów 
Z góry dziękuję za zaangażowanie w działania informacyjne, dotyczące tak ważnej dla nas i dla naszych najmłodszych obywa-
teli kwestii. Wyrażam nadzieję, że damy tym samym wyraz poparcia dla działań Ministra Zdrowia, jakimi są bezpłatne 
szczepienia przeciwko groźnym chorobom zakaźnym.

Prezes NRPiP

Zofia Małas
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          Watszawa, 2018-03-09

          Pani
          Zofia Małas
          Prezes Naczelnej Rady
MDP.635.1.2018.JKU.8        Pielęgniarek i Położnych

wprowadzenie powszechnych szczepień przeciw pneumokokom u dzieci urodzonych w 2017 roku stanowiło spełnienie wielo-
letnich oczekiwań środowiska medycznego oraz rodziców.
W związku z powyższym uprzejmie informuję, że w ramach posiadanej rezerwy szczepionek udostępniono możliwość skorz 
stania z bezpłatnego szczepienia wśród starszych dzieci. Jednocześnie zwracam się do Pani Prezes z uprzejmą prośbą o poparcie 
bezpłatnych szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom u dzieci do 5. roku życia.
Termin realizacji szczepień : od 20 marca do 29 czerwca 2018 r.
Koordynację działa ń pod względem dystrybucji szczepionki będą nadzorować wojewódzkie i powiatowe stacje sanitarno-epi-
demiologiczne. Wsparcie przekazanych informacji wśród świadczeniodawców zapewni również Narodowy Fundusz Zdrowia

Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom
 – komunikat do świadczeniadawców

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w ważne przedsięwzięcie , jakim jest szczepienie ochronne prze-
ciwko pneumokokom u dzieci do ukończenia 5. roku życia.
Skorzystanie z bezpłatnych szczepień będzie możliwe od 20 marca do 29 czerwca 2018 r.
Szczepienia będą wykonywane przy użyciu 1 0-walentnej szczepionki przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) z nr serii: 
ASPNA852AA, zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego – jako szczepienia zalecane.
Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek (każda po 0,5 mi). Są one podawane w odstępie co najmniej 2 miesięcy.
Kto może zostać zaszczepiony
Dzieci do ukończenia 5. roku życia, które nie podlegają obowiązkowi szczepie ń oraz nie były zaszczepione.
Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.
Skorzystanie z możliwości zaszczepienia dziecka jest dobrowolne i bezpłatne.
Szczegóły dotyczące realizacji szczepienia
•    Świadczeniadawcy pobierają szczepionkę Synflorix z seri i: ASPNA852AA ze stacji sanitarno-epidemiologicznych 

(na zasadach przewidzianych dla dystrybucji szczepionek do szczepień objętych Programem Szczep i eń Ochronnych).
•    Szczepionka Synflorix z serii: ASPNA852AA jest wydawana do wyczerpania zapasów.
•    Do realizacji szczepienia jest przewidziana oddzielna pula szczepionki zwolnionej z rezerwy. Świadczeniodawców, 

którzy przystąpią do akcji, prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania ilościowego na szczep ionkę do właściwej powia-
towej stacji sanitarno-epidemiologicznej, która ją udostęp ni.

•    Jeśli cykl szczepienia nie zakończy się do 29 czerwca 2018 r. przy użyci u szczepionki z tej serii, świadczeniedawca 
może wystąpi ć do powiatowej stacji

•    sanitarno-epidemiologicznej o wydanie szczepionki z dostępnej serii na dzień realizacji szczepienia. Musi jedynie 
poinformować , że preparat będzie wykorzystany w ramach zakończen ia „wykonywania szczepień ochronnych przy 
użyci u 10 – walentnej przeciw Streptococcus pneumoniae (Synflorix) u dzieci do 5 r.ż”.

•    Szczepionki niewykorzystane w terminie ważności w ramach akcji zostaną przekazane do właściwych powiatowych 
stacji sanitarno-epidemiologicznych. 

Dodatkowych informacji o dystrybucji szczepionek udziela właściwy powiatowy inspektorat sanitarny.
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Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom
 – komunikat do rodziców i opiekunów

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Od 20 marca do 29 czerwca 2018 r. będziecie mogli bezpłatnie zaszczepić swoje dziecko przeciwko pneumokokom.P
rzypominamy, że to szczepienie daje najlepszą i skuteczną ochronę przed inwazyjnymi zakażeniami , zapaleniem płuc oraz 
ostrym zapaleniem ucha środkowego wywołanym przez Streptococcus pneumoniae!
Kto może zostać zaszczepiony
Dzieci do ukończenia 5. roku życia , które nie podlegają obowiązkowi szczepień oraz nie
były zaszczepione (dzieci urodzone w latach 2013-2016)
Warunek – dziecko musi zostać zakwalifikowane do szczepienia do 20 kwietnia 2018 r.
Co należy wiedzieć
Szczepienie jest dobrowolne i nieodpłatne!
Jeśli jesteś zainteresowany zaszczepieniem dziecka – zgłoś się w tej sprawie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej!
•    Szczepienia obejmują dzieci, które – po wcześniejszym umówieniu na wizytę szczepienną – zgłoszą się do lekarza  

do 20 kwietnia 2018 r.
•    Szczepienie jest wykonywane przy użyciu 1 0-walentnej szczepionki Synflorix zgodnie z Charakterystyką Produktu 

Leczniczego. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek podawanych w odstępie 2 miesięcy.
•    Pełen, dwudawkowy schemat szczepienia będzie realizowany od 20 marca 2018 r. do 29 czerwca 2018 r. przez przy-

chodnie, które mają podpisany kontrakt z NFZ. 
Jeśli chcesz zaszczepić dziecko przeciwko pneumokokom. skontaktuj się ze swoją przychodnią (tam, gdzie złożyłeś deklarację 
wyboru lekarza POZ) w sprawie terminu szczepienia.
Informacji o szczepieniach udzielają również powiatowe stacje sanitarnoepidemiologiczne.
Liczba szczepionek oraz czas akcji są ograniczone.

Składka członkowska
 – dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego lub 
na podstawie umowy zlecenie:
1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
 – dla pielęgniarek i położnych wykonujących prace w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej 
praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek, w tym również pielęgniarek 
i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykre-
ślenie z rejestru pielęgniarek i położnych:
35,55 zł. miesięcznie ( tj. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród 
z zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego).
Składki członkowskie są płatne miesięcznie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.
Szanowni członkowie!
Zwracamy się z prośbą, aby każdy członek naszego samorządu zgłosił się do OIPiP , u którego nastąpiła zmiana zatrudnienia 
bądź wystąpił jeden z warunków uprawniających do zwolnienia z obowiązku opłacania składek członkowskich tj.
osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy , ( pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy),
osoby, które zaprzestały wykonywanie zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej 
izbie, której są członkiem,
osoby wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim (tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim),
osoby pobierające świadczenia rehabilitacyjne, pielęgnacyjne, zasiłek z ośrodków pomocy społecznej lub będące opiekunami 

Informacja o wysokości opłat w 2018 roku

Biuletyn informacyjny Marzec / Kwiecień 2018Str. 16



osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,
osoby będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/ położnictwo, które nie wykonują zawodu,
osoby pobierające zasiłek chorobowy z ZUS – bez stosunku pracy,
osoby niepracujące – które: posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne.
Obowiązkiem członka samorządu, nie zakładu pracy jest informowanie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, jednak 
nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
Pozwoli to na uniknięcie wielu nieprzyjemnych i niepotrzebnych sytuacji, które powstają w wyniku braku w/w informacji.
Można również upoważnić zakład pracy do odprowadzania składki członkowskiej.
Należy pamiętać, że w/w katalog zwolnień obowiązuje do chwili podjęcia przez Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
uchwały zmieniającej bądź uchylającej obowiązujące przepisy.
OPŁATY ZA WPIS
 – wysokość opłaty za wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą – 91,00 zł.,
 – zmiana wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą – 46.00 zł.,
 – wysokość opłat za wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych – 272,00 zł.
,, Przez wpis do rejestru rozumie się każdy wpis, mocą którego dochodzi do modyfikacji danych ujawnionych w reje-
strze, zarówno wpis nowego podmiotu, jak i każdej zmiany jego dotyczącej”.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
mgr Izabela Ćwiertnia

31-548 Kraków Al. Pokoju 4 (012) 417 31 97 664 330 840
e-mail iza62@poczta.onet.pl.

Kraków dn. 21 01 2018r.

Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego
w sprawie podawania leków przez pielęgniarkę rodzinną

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej reguluje Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej dnia 15 lipca 2011r. 
(Dz.U. z 2014 r. poz 1435 z późn. zm.). Zgodnie z zapisem Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, wykonywanie zawodu 
pielęgniarki polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art.4, ust. 1), w tym realizacji zleceń lekarskich. Pielęgniarki realizu-
jące zlecenia lekarskie w zakresie podawania leków, w tym także płynów infuzyjnych, są zobowiązane stosować zasady trzech 
krotnego sprawdzenia leku i podawania go zgodnie z informacją o leku zamieszczoną w charakterystyce produktu leczniczego 
i wynikającą ze zlecenia lekarskiego. Jeżeli zlecenie lekarskie stoi w sprzeczności z warunkami podania oraz charakterystyką 
produktu, to należy skonsultować to z lekarzem, który zlecenie wystawił. Ponadto prawo dopuszcza odmowę podania przez 
pielęgniarkę leku zleconego przez lekarza w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.) Pielęgniarka odmawiając wykonania zlecenia lekarskiego podaje przyczynę odmowy 
w formie pisemnej.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 9 listopada2015r w sprawie rodzaju, zakresie i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobie jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r. poz. 2065), określa przekazywanie zleceń w formie pisemnej oraz sposób doku-
mentowania świadczeń pielęgniarskich w tym realizacji zleceń lekarskich.
Ze względu na to, że każdy lek, niezależnie od drogi podania może wywołać niepożądane reakcje, należy bacznie obserwować 
pacjenta w celu wykrycia działań niepożądanych
po każdym podaniu leku. W przypadku wystąpienia reakcji nadwrażliwości lub objawów nietolerancji w trakcie podawania 
leku, leczenie należy natychmiast przerwać i poinformować o tym fakcie lekarza. Przy realizacji świadczeń pielegniarka 
bezwzględnie musi być wyposażona w zestaw p. wstrząsowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 24 wrze-
śnia 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z dn. 19 stycznia 2016 
r. poz.86), wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze, w tym wyposażenie nessesera pielęgniarskiego.
Z uwagi na częste pytania odnośnie podawania w domu chorego leku Biotrakson i inne zawierające tę samą substancje czynną 
ceftriaxon, może być podawany wyłącznie na zlecenie i pod nadzorem lekarza z wyposażeniem w zestaw przeciw wstrząsowy 
i do resuscytacji.

Kraków dn. 21 01 2018r. Izabela Ćwiertnia
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 
w dniu 12 marca 2018 roku.

Podjęto uchwały w sprawie:
•    w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności merytorycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Często-

chowie za rok 2017,
•    w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Często-

chowie za rok 2017,
•    w sprawie przyjęcia założeń do projektu rocznego budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 

na rok 2018,
•    w sprawie planu pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie i Prezydium Okręgowej Rady 

w Częstochowie na rok 2018,
•    w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności pełnomocników działających przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek 

i Położnych w Częstochowie,
•    w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji i zespołów problemowych działających przy Okręgowej 

Radzie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie,
•    w sprawie zakupu upominków okolicznościowych dla pielęgniarek i położnych z okazji Międzynarodowego Dnia 

Pielęgniarek i Dnia Położnej.
Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 

w dniu 12 marca 2018 roku.
Podjęto uchwały w sprawie:
•    stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i wpisu do rejestru Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

dwie pielęgniarki,
•    anulowano adnotację o zaprzestaniu wykonywania zawodu na czas nieokreślony jednej pielęgniarce,
•    wykreślono z rejestru członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
•    w Częstochowie – jednej pielęgniarki,
•    zaprzestanie wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nieokreślony – dwie pielęgniarki, 
•    skierowano na odbycie przeszkolenia pielęgniarkę po przerwie w wykonywaniu zawodu, 
•    dokonano wpisu zmiany danych do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 

i położnych.
•   

Wyciąg z protokołu z IV Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 
w dniu 26 marca 2018 roku.

•    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności merytorycznej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie za rok 2017,

•    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Skarbnika Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie z dzia-
łalności finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie za rok 2017,

•    w sprawie przyjęcia budżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie na rok 2018,
•    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie 

za rok 2017,
•    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 

za rok 2017,
•    w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Okręgowej Komisji Rewizyjnej za rok 2017.
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W dniu 26 stycznia w siedzibie Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych odbyło się trójstronne 
spotkanie robocze, którego tematem przewodnim była „Stra-
tegia na rzecz rozwoju Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”. 
W spotkaniu uczestniczyli: ze strony Ministerstwa Zdrowia 
Pan Minister – prof. Łukasz Szumowski. Ze strony OZZPiP: 
Przewodnicząca – Pani Krystyna Ptok wraz z Wiceprzewodni-
czącymi i Rzecznikiem Związku oraz ze strony NRPiP – Pani 
Zofia Małas wraz z Wiceprezesem NRPiP.
W czasie spotkania ustalono, że dokument Strategia na rzecz 
rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa wymaga natychmiasto-
wego wdrożenia. Aktualizacja harmonogramu wdrożenia stra-
tegii, a przede wszystkim jego skrócenie znajduje akceptację ze 
strony Ministerstwa Zdrowia. Poruszono najbardziej palące 
kwestie merytoryczne, którymi należy zająć się w pierwszej 
kolejności, są to m.in.:
Określenie właściwej liczby oraz kwalifikacji zawodowych pielę-
gniarek i położnych w poszczególnych zakresach świadczeń 
gwarantowanych – „rozporządzenia koszykowe”
Kwestie płac – m.in zablokowania mechanizmów pozwalających 
na wykorzystywanie środków z dodatku 4x400zł do regulowania 
płacy minimalnej przez podmioty lecznicze
Warunki pracy – m.in. jednoosobowe dyżury w oddziałach 
szpitalnych
System kształcenia – zachęty do wchodzenia i pozostania 
w zawodzie – w tym zwiększenie liczby uczelni oferujących 

studia w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa oraz wypraco-
wanie mechanizmów skłaniających absolwentów do wejścia do 
systemu i pozostania w kraju.
Minister Zdrowia podkreślił, że sytuacja w polskim pielę-
gniarstwie i położnictwie to obecnie najbardziej paląca kwestia 
w polskiej ochronie zdrowia. Prace muszą znacząco przyspie-
szyć, w niektórych obszarach efekty powinny być wido czne 
jeszcze w tym roku, jak chociażby w zakresie zabezpieczenia 
pacjenta przez kadrę pielęgniarską i położniczą oraz konkret-
nych rozwiązań, które umożliwią zwiększenie liczby szkół 
wyższych, które będą kształcić w zawodzie, co zwiększy dostęp-
ność na terenie poszczególnych województw. Dodatkowo 
powinny pojawić się konkretne propozycje skłaniające absol-
wentów do podjęcia pracy w zawodzie natychmiast po zakoń-
czeniu kształcenia.
OZZPiP oraz NRPiP podkreślają, że obecna sytuacja w polskim 
pielęgniarstwie i położnictwie jest dramatyczna. Liczba pielę-
gniarek przypadających na 1000 pacjentów jest u nas najniższa 
wśród krajów Unii Europejskiej, a średnia wieku pielęgniarek 
w Polsce to 51 lat. Jedynie natychmiastowe działania ze strony 
Ministerstwa Zdrowia przy wsparciu merytorycznym środowiska 
opierające się o realizację dokumentu Strategii jest gwarantem 
bezpieczeństwa zdrowotnego polskiego społeczeństwa oraz 
dobrych warunków pracy i płacy w zawodach pielęgniarki 
i położnej. Efektem kolejnych spotkań Ministerstwa Zdrowia 
ze środowiskiem będą już konkretne rozwiązania legislacyjne.

SPOTKANIE ROBOCZE PRZEDSTAWICIELI 
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Z MINISTREM 

ZDROWIA W SPRAWIE STRATEGII – 2018.01.26

OZZPiP oraz 

NRPiP podkre-

ślają, że obecna 

sytuacja w polskim 

pielęgniarstwie 

i położnictwie jest 

dramatyczna
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W trosce o prawa kobiet
nowe standardy organizacyjne opieki okołoporodowej 

Minister zdrowia Łukasz Szumowski wraz z wiceminister Józefą 
Szczurek-Żelazko przedstawili w dniu 4 kwietnia br. propozycje 
nowych standardów okołoporodowych, których projekt w randze 
rozporządzenia jest aktualnie przygotowywany. W spotkaniu 
z mediami wzięli udział także eksperci: prof. Ewa Helwich – konsul-
tant krajowy w dziedzinie neonatologii, prof. Krzysztof Czajkowski 
– konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii i Ewa 
Janiuk – położna, wiceprezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu 
organizacyjnego opieki okołoporodowej zostanie przekazany do 
konsultacji publicznych w najbliższym czasie.

OGÓLNOPOLSKI ZWIĄZEK ZAWODOWY
PIELĘGNIAREK I POLOŻNYCH

ZARZĄD KRAJOWY

Stanowisko
Zarządu Krajowego

Warszawa, 16 łutego 2018 r.
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy
o sposobie ustala11ia najniższego wynagrodzenia ztlSadniczego pracowników wykonujqcyc/1 zawody

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczycli

 Działając w imieniu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, wyrażamy głębokie nieza-
dowolenie propozycjami zmian, zawartymi w projekcie ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, stanowiącym 
materiał roboczy dla Zespołu problemowego ds. Usług publicznych Rady Dialogu Społecznego.
 Proponowane zmiany znacznie odbiegają od proponowanych przez OZZPiP, nadal nic spełniają oczekiwań 
naszej grupy zawodowej. 
 Wieloletnie zaniedbania w odniesieniu do godnej pracy pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych są znacznie większe 
niż w innych, demokratycznych, cywilizowanych krajach. Wynika to również z badań Światowej Organizacji Zdrowia.
 Niepokoi fakt, że w zaproponowanych zmianach przychylono się wyłącznie do jednego z postulatów zgłoszo-
nych przez OZZPiP, tj, uwzględnienia – w przypadku grupy zawodowej pielęgniarek i położnych nieposiadających specja-
lizacji – tytułu zawodowego magistra. Niestety nawet ten postulat nie został spełniony kompleksowo, gdyż w projekcie 
przewidziano wyłącznie tytuł zawodowy magistra na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, nie zaś – jak podnosił 
wielokrotnie OZZPiP – tytuł zawodowy magistra w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Jest bardzo 
ważne odni sienie, szczególnie w sytuacji, kiedy w zakresie kształcenia pielęgniarek jest również wiele zaniedbań od naszego 
środowiska niezależnych.
 Domagamy się zatem ponownej weryfikacji punktów 7. i 8. tabeli stanowiącej załącznik do przedmiotowej 
ustawy i uzupełnienie ich o tytuł zawodowy magistra w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: zdrowie 
publiczne, promocja zdrowia, socjologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, organizacja w ochronie zdrowia. 
 Nieakceptowalny jest również fakt, że przy określaniu współczynników pracy, nie uwzględniono tzw. doświadczenia 
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zawodowego pielęgniarek i położnych. Skutkuje to zrównaniem na jednym poziomie pielęgniarek i położnych z 20-30 
letnim doświadczeniem z absolwentami dopiero wchodzących do zawodu, dla których te pierwsze są mistrzami i prawdzi-
wymi mentorkami przez pierwsze lata pracy. Doświadczenie zawodowe ma swoją wartość i powinno być w należyty sposób 
uszanowane i wynagradzane, szczegółnie w tak odpowiedzialnym zawodzie jak nasz.
 Podkrcślamy, iż w grupie czynnych zawodowo pielęgniarek najwięcej jest dzisiaj tych, które obecnie, jak również 
według proponowanych zmian, nadal będą wynagradzane na poziomie wskaźnika 0,64. Pozostawicnic najliczniejszej grupy 
pielęgniarek i położnych wykwalifikowanych profesjonalistów, wykonujących zawody w pełni samodzielne, wyspecja-
lizowane, regulowane prawem krajowym i europejskim, na takim poziomie wynagradzania jak zawody pozbawione 
tych cech (np. opiekun medyczny) jest sprzeczne z przepisami, tym samym dla nas niezrozumiałe i nieakceptowalne. 
Przypominamy tylko, że dokument, który pozwala na przejrzyste zweryfikowanie cech wyróżniających nasze grupy zawodowe 
wśród innych zawodów medycznych został przekazany kierownictwu Ministerstwa Zdrowia w nadziei na uwzględnienie go 
w projekcie nowelizacji ustawy. Oczekujemy radykalnych zmian w tym zakresie.
 Mając na uwadze wielokrotnie podkreślane już argumenty merytoryczne, wynikające również z obowiązujących 
przepisów prawa, stanowczo podtrzymujemy postulat dotyczący zastąpienia w nagłówku załącznika do ustawy okre-
ślenia „wymaganych” (w odniesieniu do kwalifikacji poszczególnych grup zawodowych), pojęciem „wykorzystywanych”, 
lub innym eliminującym dowolną interpretację, jak to ma w praktyce miejsce i dzi ała na niekorzyść naszej grupy zawodowej. 
Powtarzają się sytuacje, że obecnie funkcjonujący zapis jest interpretowany przez pmcodawców w sposób krzywdzący dla 
pielęgniarek i położnych. Doświadczenie brutalnie odarło nas z wiary w racjonalność pracodawców, którzy w wielu 
przypadkach nie uwzględniają kwalifikacji personelu pielęgniarskiego i położniczego i w dyskryminujący dla naszych grup 
zawodowych sposób interpretują określenie „wymagane”.
 Żądamy usunięcia obowiązującego brzmienia art. 3 ust. 3 ustawy, dającego przyzwolenie pracodawcom na wyko-
rzystanie na poczet regulowania wynagrodzeń zasadniczych środków przyznanych pielęgniarkom i położnym w Rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r., Przypominamy, że preambuła Porozumienia z 23.09.2015 stano-
wiła, że wzrost wynagrodzeń przyznawany jest w trosce o zapewnienie pielęgniarkom i położnym właściwego miejsca 
w systemie świadczeń zdrowotnych oraz o bezpieczeństwo i jakość opieki nad pacjentami. Obecny zapis art. 3 ust. 
3 – z którego pracodawcy zresztą bardzo chętnie korzystają – de facto umożliwia .,żonglowanie” pieniędzmi – funduszami 
publicznymi, przyznanymi pielęgniarkom i położnym już wcześniej, na podstawie odrębnego aktu prawnego, sprowadzając 
mechanizmy ustawy (służące przecież osiągnięciu przez pracowników medycznych minimalnego pułapu wynagrodzenia), 
wyłącznie do fikcyjnych podwyżek.
 Ta sytuacja, podobnie jak sygnalizowanych wiele innych, powinna być te:i przedmiotem audytów i kontroli 
ze strony organów nadzorujących, bowiem mamy sygnały, że w skali kraju, sytuacje odnośnie tendencyjnego trak-
towania pielęgniarek, pie1ęgniarzy i położnych, powtarzają się i nadal ewoluują.
 Nie wyrażamy zgody na zachowanie dotychczasowych zapisów i wprowadzenie w życie propozycji nowelizacji ustawy 
zawartych w przedstawionym nam materiale roboczym. Zmiany w zaproponowanym kształcie, są tylko kosmetyczne, 
ale mogą doprowadzić do eskalacji napięcia, jakiego konsekwencje można przewidzieć i którego chcemy uniknąć.
 Żądamy uszanowania naszych praw w zakresie godnych warunków pracy i płacy,
adekwatnych do naszego wykształcenia, odpowiedzialności, empatii i profesjonalizmu. Sprzeciwiamy się nieko-
rzystnym dla całej grupy zawodowej zapisom w ustawie.
 Nie chcemy już dłużej czekać na ,,sprzyjające warunki ekonomiczne”. Kategorycznie domagamy się godnego 
traktowania pielęgniarek i położnych przez władze państwa polskiego.
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NIPiP-NRPiP-OIE.060.263.2017      Warszawa 11 grudnia 2017

         Pani
         Anna Miszczak
         Dyrektor Departamentu Prawnego
         w Ministerstwie Zdrowia

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi interpretacji przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej G.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie Państwa opinii 
w poniżej przedstawionych kwestiach.
l. Czy obowiązek uiszczenia opłaty za zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wynikający 
z art. 105 ust. 2 ww. ustawy znajduje zastosowanie w przypadku zgłoszenia zmiany wpisu dotyczącej zmiany nazwy ulicy, 
która jest obligatoryjna na mocy zapisów ustawy z dnia l kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. poz. 744 ze zm.)?
Należy wskazać, iż obowiązek zmiany nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, 
mostów i placów wynikający z przepisów ustawy z dnia l kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej oraz pomniki wiąże się z koniecznością zgłoszenia zmiany wpisu do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą dotyczącej zmiany nazwy ulicy, a tym samym powodującej zmianę danych adresowych praktyki 
zawodowej pielęgniarki lub położnej. Jednocześnie art. 5 ust. l tej ustawy przewiduje, że pisma oraz postępowania sądowe 
i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach 
i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.
W związku z powyższym powstaje wątpliwość, czy obowiązek uiszczenia opłaty za zmianę wpisu do rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w art. l 05 ust. 2 ww. ustawy nie jest w takim przypadku zniesiony 
w oparciu o inne przepisy ustawowe. Wydaje się, że w wyżej opisanym przypadku zgłoszenie zmiany wpisu do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie powinno być objęte opłatą. Jest to szczególnie istotne w przypadku pielę-
gniarki, położnej wykonującej indywidualną praktykę pielęgniarki/położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie 
umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład. Obligatoryjna na gruncie powyższej ustawy zmiana nazwy ulicy 
a więc danych adresowych siedziby podmiotu leczniczego z którym pielęgniarka lub położna uprzednio zawarła umowę nie 
powinna w naszej opinii wiązać się z ponoszeniem przez nią kosztów opłaty za zmianę wpisu do rejestru, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę brzmienie art. 5 ust. l wyżej wskazanej ustawy.
2. Czy pielęgniarka, położna ma obowiązek złożenia wniosku o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących dzia-
łalność leczniczą dotyczącego przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, 
w szczególności w sytuacji gdy pielęgniarka, położna posiada nowy dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy 
ubezpieczenia np. w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia z dotychczasowym ubezpieczycielem lub z innym ubezpie-
czycielem na kolejny rok wykonywania działalności leczniczej ?
Należy wskazać, iż zgodnie z art. l 05 ust. 2a ustawy o działalności leczniczej wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który 
dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od 
opłat. Tym samym literalna wykładnia ww. przepisu prawa może prowadzić do wniosku, iż pielęgniarka, położna powinna 
złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą za każdym razem gdy posiada 
nowy dokument ubezpieczenia potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia. Niemniej jednak w związku ze zmianami 
ustawy o działalności leczniczej wynikającymi z ustawy z dnia l O czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 960), które weszły w życie z dniem 15lipca 2016 r. pielęgniarka, położna składając 
wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących
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działalność leczniczą nie jest już zobowiązana do przedstawiania (dołączania) do ww. wniosku dokumentów potwierdza-
jących spełnienie przez nią warunków wykonywania działalności leczniczej, a więc nie musi aktualnie przedstawiać doku-
mentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. Składa ona jedynie oświadczenie o treści określonej  
w art. 100 ust. 2 i 3 ustawy o działalności leczniczej. Tym samym powstaje w naszej opinii wątpliwość czy jest zasadne skła-
danie przez pielęgniarkę, położną wniosku o zmianę wpisu w rejestrze dotyczącego przedstawienia dokumentu ubezpieczenia 
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w sytuacji gdy brak jest aktualnie prawnego obowiązku przedstawienia  
ww. dokumentu w momencie złożenia przez pielęgniarkę, położną wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą. Jednocześnie należy wskazać, iż aktualnie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz 
szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (j.t. 
Dz. U. z 2014 r. poz. 325 ze zm.) również nie zawiera przepisów przewidujących konieczność zgłaszania informacji o posia-
danym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej przez pielęgniarkę, położną. Ww. rozporządzenie nie przewiduje bowiem 
wskazywania informacji o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej we wniosku o wpis praktyki zawodowej 
pielęgniarki , położnej do rejestru oraz wpisywania takich informacji w księdze rejestrowej praktyki zawodowej pielęgniarki, 
położnej. W świetle powyższego wydaje się, iż nie jest jednak zasadne składanie przez pielęgniarkę, położną wniosku o zmianę 
wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą dotyczącego przedstawienia dokumentu ubezpieczenia 
potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia. Niemniej jednak w celu jednolitego stosowania ww. przepisów prawa 
prosimy o Państwa stanowisko w przedmiotowej kwestii.
Będziemy bardzo wdzięczni za przedstawienie Państwa opinii w ww. kwestiach, gdyż umożliwi to udzielenie jednoznacznych 
informacji i wyjaśnienie zgłaszanych wątpliwości.

          Zofia Małas

          Prezes NRPip

Nowy konsultant krajowy w dziedzinie  
pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Miło nam poinformować, że 1 lutego 2018 roku Minister Zdrowia powołał  
dr n med. Anna Szczypta do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dzie-
dzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. 

Dr n med. Anna Szczypta posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego, jest członkiem wielu towarzystw naukowych związanych 
z profilaktyką zakażeń szpitalnych oraz pielęgniarstwem, wykładowcą Krakow-
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wydział Lekarski i Nauk 
o Zdrowiu. Ponadto Pani Anna Szczypta jest autorką wielu publikacji związanych 
z tematyką zakażeń szpitalnych, aktywnie zaangażowaną w przedsięwzięcia 
dotyczące poszerzania wiedzy fachowej w środowisku pielęgniarek epide-
miologicznych, działającą na rzecz poprawy jakości świadczeń medycznych. 
Powierzenie przez Ministra Zdrowia tej zaszczytnej funkcji jest dowodem 
uznania dla doświadczenia i umiejętności Pani Konsultant. 

Serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu, życzymy wytrwałości 
i wszelkiej pomyślności w związku z objęciem tak ważnego stanowiska.
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Światowy Dzień 
Zdrowia 2018

Zdrowie dla wszystkich

W tym roku Światowy Dzień Zdrowia zbiega się z 70. rocz-

nicą powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). 

Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Zdrowie 

dla wszystkich”, które w pełni wyraża ideę działalności tej 

organizacji. Powstała ona po to, aby wspierać kraje w dąże-

niach do zapewnienia jak najlepszego zdrowia ich obywateli. 

Światowy Dzień Zdrowia jest okazją do dyskusji na temat 

sposobów osiągnięcia tego celu.

Od początku istnienia Światowej Organizacji Zdrowia wizja 
„Zdrowie dla wszystkich” nakreślała kierunki jej działań. 
Podczas tego jubileuszu WHO wzywa do zapewnienia każdemu 
dostępu do opieki zdrowotnej na niezbędnym poziomie – nieza-
leżnie od miejsca i zasobności portfela.
Zdrowie publiczne w Polsce
W Polsce do działań ograniczających nierówności w zdrowiu 
przywiązuje się coraz więcej wagi. Świadczy o tym przyjęcie 
ustawy o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu 
Zdrowia 2016-2020.
Dzięki ustawie o zdrowiu publicznym Polska dołączyła do 
grona państw posiadających wyraźną podstawę prawną do 
realizacji międzysektorowej polityki na rzecz zdrowia. Jest to 
początek porządkowania systemu zdrowia publicznego, który 
jednocześnie musi na bieżąco dostosowywać się do zmienia-
jących się potrzeb i uwarunkowań zdrowotnych, społecznych 
i ekonomicznych.
Do zmian sytuacji zdrowotnej populacji przyczynia się wiele 
czynników nieobjętych zakresem działania ministra zdrowia. 
Czynniki środowiskowe – zarówno społeczno-ekonomiczne, jak 
i te w miejscu pracy, nauki, zamieszkania i rekreacji – determi-
nują bardzo istotnie poziom ryzyka powstania wielu chorób.
Świadomość wyzwań demograficznych i epidemiologicznych 
wpłynęła na to, jaki kształt przyjął cel strategiczny NPZ. 
Uwzględnia on ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu, 
przejawiających się różnym poziomem zdrowia w grupach 
społecznych o różnym statusie społeczno-ekonomicznym 

(uwarunkowanych również miejscem zamieszkania). Są to szcze-
gólnie istotne zmienne z punktu widzenia realizacji wielu inter-
wencji zdrowia publicznego: nie można realizować programów 
w sposób, który pogłębiałby te nierówności – przykładowo 
poprzez koncentrowanie się na dostępności do świadczeń profi-
laktycznych dla mieszkańców dużych miast, czy konstruowaniu 
inicjatyw wykluczających swoim charakterem udział grup 
zagrożonych marginalizacją społeczną.
Realizacja tego celu jest możliwa nie tylko dzięki NPZ, lecz 
także poprzez realizację ustawy o zdrowiu publicznym jako 
całości, która wprowadza zasadę współpracy przy realizacji zadań 
z zakresu zdrowia publicznego. Każdy z podmiotów publicznych, 
podejmujących zadania mające wpływ na zdrowie obywateli, 
powinien współpracować w tym zakresie m.in. z organizacjami 
pozarządowymi – których znaczenie dla zdrowia publicznego 
jest bardzo istotne.
Przyjęte w Polsce mechanizmy stanowią realizację postulatów 
WHO. Podkreślają one, że każdy ma do odegrania pewną rolę 
we wsparciu dialogu ku polepszeniu osiągania i utrzymania 
powszechnej opieki zdrowotnej w kraju.

Dbaj o zdrowie 
i odżywiaj się zdrowo.
Koło Terenowe w Częstochowie

W dniu 2 marca 2018r. na zaproszenie Dyrekcji Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. św. Jacka Staniszczach Małych – Spórok ul. 
Szkolna 1 47-113 woj. opolskie zostało przeprowadzone spotkanie 
edukacyjne przez Przewodniczącą Koła Terenowego w Często-
chowie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego mgr Irenę 
Sikora-Mysłek dla uczniów klas 1-7 na temat: „ Dbaj o zdrowie 
i zdrowo się odżywiaj.” Podczas wykładów zapoznano dzieci 
z prawidłowym jadłospisem wieku szkolnego ,wartościami 
odżywczymi wskazanymi dla dzieci a także przedstawiono aktu-
alną piramidę zdrowego żywienia. Podczas prelekcji dzieci mogły 
również obejrzeć filmy edukacyjne nt; Jak kupować jedzenie? 
Jestem tym co jem? Mózgowe jedzenie? Z kulturą przy stole. 
W imieniu Zarządu Koła Terenowego Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego w Częstochowie dziękuję Dyrekcji szkoły 
za zaproszenie i miłą współpracę z uczniami podczas wykładu.

mgr piel. Irena Sikora-Mysłek
 Przewodnicząca Koła Terenowego PTP w Częstochowie

Dzięki ustawie 

o zdrowiu 

publicznym 

Polska dołą-

czyła do grona 

państw posiada-

jących wyraźną 

podstawę 

prawną do reali-

zacji międzysek-

torowej polityki 

na rzecz zdrowia
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PIELĘGRKA 
ROKU 2017

W dniu 8 marca 2018r. o godz. 12.00 
w siedzibie Samodzielny Publiczny Szpital 
Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach ul. Francuska 20/24 
40-027 Katowice (budynek dermatologii) 
odbył się II etap XIII Ogólnopolskiego 
Konkursu Pielęgniarka Roku 2017 
organizowany przez Zarząd Główny 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w Warszawie.
Do konkursu prz ystą pi ło 
10 pielęgniarek:
1.p.Justyna Zych, 2.p.Karmina Środa, 
3.p.Anna Mielech, 4.p. Alesandra 
Grzywacz, 5.p. Joanna Hofman, 
6.p.Katarzyna Pluta, 7.Sylwia Krybus, 
8.Marlena Rybak, 9.Agnieszka Odrowąż, 

10.Martyna Wojcik
Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodnicząca : mgr piel.Anna Głos
Członek Komisji: dr n.med.Wiesława 
Kołodziej
Członek komisji: mgr piel.Aneta 
Trzcińska
Członek Komisji : mgr piel.Irena 
Sikora-Mysłek
Wyłoniła 2 kandydatki , które uzyskała 
największą ilość punktów i przeszły do 
III Etapu Ogólnopolskiego Konkursu 
Pielęgniarka Roku 2017,to:
1.p. Justyna Zych Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny ul. Bialska 104/118 
42-202 Częstochowa
2.p. Anna Mielech Szpital Zakonu 
Bonifratrów w Katowicach Sp. z o.o.
ul. Ks. Leopolda Markiefki 87 
40 – 211 Katowice
W imieniu Zarządu Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w Katowicach oraz Koła Terenowego 

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
w Częstochowie dla P. Justyny 
Zych i p. Anny Mielech wyrażamy 
podziękowanie i uznanie dla nowych 
wyzwań zawodowych oraz osobistych 
a dla wszystkich uczestników składamy 
serdeczne gratulacje. Finał Konkursu 

„Pielęgniarka Roku 2017’’ ,odbędzie się 
10-11 maja w Krakowie.

 mgr piel. Irena Sikora-Mysłek
 Członek Komisji Konkursowej 

Przewodnicząca 
Koła Terenowego w Częstochowie.

Do gratulacji laureatkom 
a w szczególności 

Pani Justynie Zych 
 dołącza się 

Przewodnicząca Barbara Płaza 
oraz Okręgowa Rada Pielęgniarek 

i Położnych w Częstochowie
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HIPOKRATES 2017 jest organizowany przez 
redakcję „Dziennika Zachodniego” we współpracy 
ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Kato-
wicach oraz Polskim Towarzystwem Wspierania 
Przedsiębiorczości – organizatorem III Kongresu 
Wyzwań Zdrowotnych. Plebiscyt ten to doskonała 
okazja do podziękowania tym, którzy na co dzień 
poświęcają wiele, aby ratować nasze życie i zdrowie. 
Wyróżniając w ten sposób swojego lekarza, lekarkę, 
pielęgniarkę, położną czy ratownika medycznego 
pacjenci okazali swoją wdzięczność i podziw dla 
ich ciężkiej pracy. 
W tegorocznej edycji plebiscytu HIPOKRATES 
czytelnicy wybierali najlepszych lekarzy, pielę-
gniarki i placówki medyczne w naszym wojewódz-
twie. Zwycięzcy otrzymali prestiżowe tytuły oraz 
medale, które wręczono na uroczystej Gali w dniu 
10 marca podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, 
odbywającego się w Międzynarodowym Centrum 
Kongresowym w Katowicach.
Przedstawiamy listę laureatów w kategorii Pielę-
gniarka lub Położna roku 2017, wizerunek otrzy-
manego medalu a także pamiątkowy dyplom.
Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom tego 
zaszczytnego plebiscytu, a w szczególności wyróż-
nionym z obszaru działania Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Częstochowie. 
Hipokrates 2017 Pielęgniarka lub Położna 
Roku FINAŁ
•    Małgorzata Pudlik, Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi 
Panny w Częstochowie ul. Bialska, oddział 
neonatologiczny 

•    Anna Wojtyla, Szpital Powiatowy 
w Myszkowie 

•    Katarzyna Jagieła, Przychodnia Zdrowia 
w Konopiskach 
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie informuje,  
że w pierwszym półroczu 2018 roku planuje uruchomić następujące kursy : 

Kursy kwalifikacyjne
•    Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki – kurs dla pielęgniarek 
•    Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – kurs dla pielęgniarek 
•    Pielęgniarstwo internistyczne – kurs dla pielęgniarek 
•    Pielęgniarstwo ratunkowe – kurs dla pielęgniarek systemu
•    Pielęgniarstwo rodzinne – kurs dla pielęgniarek 
•    Pielęgniarstwo w środowisku nauczania i wychowania – kurs dla pielęgniarek 
•    Pielęgniarstwo opieki paliatywnej – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek 
•    Pielęgniarstwo geriatryczne – kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek 

Kursy specjalistyczne
•    Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych 
•    Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych 
•    Szczepienia ochronne– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
•    Szczepienia ochronne dla położnych – kurs specjalistyczny dla położnych 
•    Leczenie ran– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek 
•    Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych 
•    Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część I – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych 
•    Ordynowanie leków i wypisywanie recept – Część II– kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych 
•    Edukator w cukrzycy – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych 
•    Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu – kurs specjalistyczny dla położnych 
•    Onkologia ginekologiczna – dla położnych (nowe szkolenie)
•    Opieka nad pacjentem z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc (POChP) (nowe szkolenie)
•    Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji – kurs przeznaczony dla położnych 
•    Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów – kurs przeznaczony dla pielęgniarek 
•    Wywiad i badanie fizykalne – kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych

Szkolenia specjalizacyjne – specjalizacje pielęgniarskie
•    Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
•    Pielęgniarstwo internistyczne
•    Pielęgniarstwo geriatryczne
•    Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
•    Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Kursy dokształcające
•    Cewnikowanie pęcherza moczowego 
•    Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów naczyniowych 

Kursy jednodniowe
•    Zastosowanie przymusu bezpośredniego przez pielęgniarkę 

Osoby zainteresowane udziałem w kursach powinny spełniać poniższe kryteria:
Do specjalizacji pielęgniarskiej:
•    posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
•    -posiadać udokumentowane 2 lata pracy w zawodzie w ciągu ostatnich 5 lat
•    złożyć wniosek na specjalizację za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK.

Do kursów kwalifikacyjnych:
•    posiadać prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej
•    posiadać udokumentowane 6 miesięcy pracy w zawodzie. 
•    złożyć wniosek na kurs za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK.
•    posiadać ukończone wymagane kursy specjalistyczne.

Do kursów specjalistycznych, dokształcających i jednodniowych:
•     – zgłoszenie za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych – SMK

Kontakt z Ośrodkiem Szkoleniowym: Tel. 519 – 862-186 lub 34 324-12-51 wew. 407
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2 Kondolencje 2

„Wszystko ma swój czas: Jest czas spokoju, 
cierpienia, bezgranicznej rozpaczy oraz czas 

wdzięcznej pamięci.”

Z wielkim żalem zawiadamiamy, iż odeszła do Nas 
emerytowana, wieloletnia Przełożona Pielęgniarek 

Przychodni na ul. Powstańców Śląskich w 
Częstochowie 

Anna Sieczko

Wyrazy współczucia najbliższej rodzinie składają; 
przyjaciele z dawnych lat…..

 oraz

Przewodnicząca a także Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

,, Nikt nam nie powiedział, Kiedy mamy się 
pożegnać, 

I ile mamy czekać aby znów się pojednać…”

Pogrążeni w smutku, zawiadamiamy również o odejściu w 
wieku 64 lat 

Soluch Grażyny

 wieloletniej Położnej Gminnego Ośrodka Zdrowia we 
Wręczycy Wielkiej.

 Składamy

 serdeczne wyrazy współczucia najbliższej rodzinie zmarłej 

 w imieniu współpracowników a także Przewodniczącej

 i Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.

Wspomnienie…. ŚP Grażynie Soluch

,,Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia 
ślad po sobie, jego życie zahacza o przeszłość i sięga w 

przyszłość…” 

Z wielkim żalem, smutkiem i zadumą przyjęłyśmy 
wiadomość o Twojej śmierci….

 Dane nam było część naszego życia jak w piękny warkocz 
zapleść z Twoim…

Dziś pozostało wspomnienie….. pisząc słowami ks. J. 
Twardowskiego; 

,, Żal że się za mało przebywało, 

choćby się łzy wypłakało, 

to teraz wszystko za mało…..”

Ale została pamięć i wspomnienie.… skromna, prawa, 
życzliwa

zostawiła ślad po sobie…. w naszych sercach i modlitwie……

Spoczywaj w Pokoju…….

Koleżanki Położne

,, W daleką podróż zabrał Cię Bóg Jeną nadzieję 
Nam dając, Ze kiedyś przekroczą też Niebios 

próg, Ci, którzy tutaj w bólu zostali”

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 31 marca 2018 
roku odeszła od nas emerytowana Pielęgniarka 

Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie

Pani Janina Ślęzak

Najbliższej rodzinie wyrazy współczucia składają 

byli współpracownicy i przyjaciele 

oraz Przewodnicząca

 i Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w 
Częstochowie

,,Nigdy nie zapomnimy lat spędzonych z Tobą…

Zostaniesz w naszych sercach najbliższą osobą…”

Pani Zdzisławie Wawrzykowskiej

Pielęgniarce z Izby Przyjęć Miejskiego Szpitala Zespolonego 

im. W. Biegańskiego w Częstochowie wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Ojca

Składają; Naczelna Pielęgniarka Szpitala,

Koleżanki Pielęgniarki i Położne 

oraz Przewodnicząca a także Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie.
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KALENDARIUM

Marzec – Kwiecień 2018r
02.03.2018r. 
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego ,, 
Resuscytacja krążeniowo – oddechowa” 

– Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP 
w Częstochowie 
03.03.2018r. 
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego 
,, Wywiad i badania fizykalne” we 
Włoszczowej finansowanego ze 
środków UE organizowanego przez 
Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP 
w Częstochowie, 
05.03.2018r. 
Konferencja ,, Tajemnica Medyczna, 
Praktyczne Dylematy Ochrony Danych 
Osobowych” – Warszawa, 
08.03.2018r. 
Konferencja ,, Leczenie ran” – 
Akademia J. Długosza w Częstochowie, 
10.03.2018r. 
Rozdanie nagród Kapituły ,,Hipokrates 
2017” – Sosnowiec,  
12.03.2018r. 
Posiedzenie Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie,  
14.03.2018r. 
Rozpoczęcie kursu specjalistycznego 
,, Wywiad i badania fizykalne” 
w Opolu finansowanego ze 
środków UE organizowanego przez 
Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP 
w Częstochowie, 
20.03.2018r. 
Konwent Przewodniczących 
Okręgowych Izb Pielęgniarek 
i Położnych, 
21 – 22.03.2018r.  
Posiedzenie Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych, 
21.03.2018r. 
Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego  
,, Pielęgniarstwo środowiska nauczania 
i wychowania” – Ośrodek Szkoleniowy 
przy OIPiP w Częstochowie, 
21.03.2018r. 
Rozpoczęcie kursu 
specjalistycznego ,, Wywiad 
i badania fizykalne” w Częstochowie 

– Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP 
w Częstochowie, 
23.03.2018r. 
Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy 
Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Częstochowie, 
24.03.2018r. 
Egzamin końcowy kursu 
specjalistycznego ,, Wywiad i badania 
fizykalne” 
w Kętach finansowanego ze 
środków UE organizowanego przez 
Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP 
w Częstochowie, 
26.03.2018r. 
IV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek 
i Położnych VII kadencji, 
27.03.2018r. 
Posiedzenie Komisji Konkursowych na 
stanowisko Przełożonej Pielęgniarki 
i Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału 
Chirurgii Ogólnej z pododdziałem  
05.04.2018r. 
Spotkanie Wielkanocne – 
Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej 
Ziemi Częstochowskiej 
06.04.2018r. 
Światowe dni zdrowia” organizowany 
przez Prezydenta Miasta Częstochowy – 
Filharmonia Częstochowska, 
06.04.2018r. 
Konferencja z okazji Światowego Dnia 
Zdrowia ,, Innowacje w medycynie” 
organizowana przez Śląski Urząd 
Marszałkowski w Katowicach, 
09.04.2018r. 
Konferencja – Szkolenie ,, Pelargos” 
Akademia J. Długosza w Częstochowie, 
09.04.2018r. 
Spotkanie zespołu ds. Opieki 
Długoterminowej i Hospicyjnej – OIPiP 
w Częstochowie, 
11.04.2018r. 
Posiedzenie Kapituły ds. Przyznawania 
i Nadawania Odznaczenia 
Zawodowego ,, Za Zasługi w Zawodzie” 
11.04.2018r. 
Egzamin końcowy kursu 
specjalistycznego ,, Wykonywanie 

i interpretacja zapisu 
elektrokardiograficznego” – 
Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP 
w Częstochowie,  
11.04.2018r. 
Konkurs Udzielania Pierwszej 
Pomocy – Szkoła Podstawowa nr 24 
w Częstochowie, 
12.04.2018r. 
Otwarcie Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego Miejskiego Szpitala 
Zespolonego w Częstochowie, 
13.04.2018r. 
,,Marsz Nadziei” w ramach kampanii 
Pola Nadziei organizowany przez 
Zarząd Stowarzyszenia Opieki 
Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, 
18.04.2018r. 
Ogólnopolska konferencja ,, 
Zabezpieczenie mieszkańców Domów 
Pomocy Społecznej w świadczenia 
pielęgniarskie”– Warszawa, 
20.04.2018r. 
Konferencja ,, I Śląska Konferencja 
Pielęgniarstwa Ratunkowego” – 
organizowana przez Okręgową Radę 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

– Mysłowice, 
21.04.2018r. 
Egzamin końcowy kursu 
specjalistycznego ,, Wywiad 
i badania fizykalne” we Włoszczowej 
finansowanego ze środków 
UE organizowanego przez 
Ośrodek Szkoleniowy przy OIPiP 
w Częstochowie, 
25.04.2018r. 
Rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego 
,, Pielęgniarstwo Rodzinne” dla 
pielęgniarek – Ośrodek Szkoleniowy 
przy OIPiP w Częstochowie, 
25.04.2018r.
posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie, 
27.04.2018r. 
Beatyfikacja Hanny 
Chrzanowskiej – Łagiewniki
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Okręgowy Zjazd  
Pielgniarek i Położnych

Szkolenie OIPiP z udziałem 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej


