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4 Oddział w Rzeszowie
03 1500 1100 1211 0005 5678 0000

Nakład: 1.700 egzemplarzy

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do przedstawiania nam tekstów poruszających
problemy naszego środowiska, bądź też prezentujących ciekawe
informacje dotyczące praktyki pielęgniarek i położnych.
Każdy nadesłany tekst będzie czytany przez Zespół Redakcyjny
i po dyskusji zatwierdzany lub nie do druku w Biuletynie.
Decyzja o publikacji będzie decyzją kolegialną Zespołu, odpowia-
dającego za merytoryczny poziom Biuletynu. Redakcja nie
zwraca nadesłanych materiałów. Zastrzegamy sobie prawo
skracania i opracowywania przesłanych tekstów.
Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń i ofert pracy za granicą
dla personelu medycznego.
Prosimy przesłane teksty dostarczać w formie elektronicznej.
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GŁOSEM PRZEWODNICZĄCEJ

Izabela Kowalska
Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie
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Okładka naszego biuletynu informuje Was o tym, że ruszyła kampania społeczna „Ostatni
dyżur”. Kampania została zapoczątkowana przez Naczelna Radę Pielęgniarek i Położnych
w dniu 27.05.2015 r. konferencją prasową w hotelu „Gromada” w Warszawie. Następne konfe-
rencje są organizowane we wszystkich miastach wojewódzkich z udziałem Okręgowych Izb.

W Rzeszowie taka konferencja prasowa została zorganizowana w dniu 22.06.2015 w Hotelu
Twierdza z udziałem Izby rzeszowskiej, krośnieńskiej i przeworskiej. (relacja w biuletynie
na str. 6).

Zachęcamy do podpisywania recept-petycji (www.ostatnidyzur.pl) i noszenia przypinek
„Ostatni dyżur”. Przypinka z napisem „Ostatni dyżur” ma dodatkowo wskazywać na pogarsza-
jącą się sytuacje pielęgniarek i położnych. Rozmowy samorządu i związku zawodowego
pielęgniarek i położnych z Ministerstwem Zdrowia trwają nadal, czekamy na konkretne roz-
wiązania.

W dalszej części biuletynu przedstawiamy obszerną relację z Obchodów Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie, artykuł na
temat prawidłowej pielęgnacji noworodka i niemowlęcia oraz opis procesu legislacyjnego doty-
czącego wystawiania recept przez pielęgniarki i położne.

Z okazji zbliżającego się okresu urlopowego życzymy wspaniałej pogody oraz udanego
wypoczynku.

Drogie Koleżanki i Koledzy



KALENDARIUM - CO, GDZIE, KIEDY
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dział Wojewódzki w Rzeszowie.
- Posiedzenie Kapituły przyznającej odznacze-

nia „Kryształowe serce”.
- W siedzibie OIPIP w Rzeszowie zostało

zorganizowane spotkanie z Władysławem Ortylem - Mar-
szałkiem Województwa Podkarpackiego oraz Stanisławem
Kruczkiem - członkiem Zarządu Woj. Podkarpackiego.
W spotkaniu uczestniczyli: Izabela Kowalska - Przewod-
nicząca OIPIP w Rzeszowie, Barbara Błażejowska-Kopi-
czak - Przewodnicząca OIPIP w Krośnie, Elżbieta Lewan-
dowska - Przewodnicząca POIPIP w Przeworsku, Halina
Kalandyk - Przewodnicząca Zarządu Regionu Podkar-
packiego OZZPiP oraz Sylwia Rękas - wiceprzewodnicząca
OZZPiP. Podczas spotkania były analizowane bieżące pro-
blemy pielęgniarek i położnych na Podkarpaciu.

- Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie Iza-
bela Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu NRPiP.

- Posiedzenie Komisji Socjalnej.

11.05.2015

13.05.2015

18.05.2015

19.05.2015
20.05.2015

22.05.2015

25.05.2015
26.05.2015

28.05.2015

01.06.2015

08.06.2015

10.06.2015

12.06.2015
15.06.2015

22.06.2015

- Posiedzenie Zespołu pielęgniarstwa klinicz-
nego i operacyjnego.

- Posiedzenie Prezydium ORPiP Rzeszowie.
Na posiedzeniu podjęto 47 uchwał: m.in. w/s stwierdzenia
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru; w/s
dofinansowania do kursów, szkoleń, konferencji, specjali-
zacji, studiów; w/s przyznania zapomóg dla członków sa-
morządu; w/s odmowy przyznania dofinansowania zgod-
nie z regulaminem; w/s skierowania na przeszkolenie
i powołania komisji egzaminacyjnej, po okresie nie wyko-
nywania zawodu.

- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- W Teatrze im. W. Siemaszkowej odbyły się

Uroczyste Obchody Między narodowego Dnia Pielęgniarki
i Dnia Położnej.

- W Hotelu „Twierdza” w Rzeszowie odbyło się
szkolenie zorganizowane przez firmy Convatec oraz Nutricia
we współpracy z OIPIP dotyczące postępowania z ranami
przewlekłymi oraz żywienia pacjentów z raną.

- Odbyły się cykliczne warsztaty edukacyjne
dla położnych i pielęgniarek „Pierwsza pomoc w sytuacji
zagrożenia życia noworodków i niemowląt - standardy po-
stępowania. Powrót do aktywności kobiet po porodzie”.

- Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie Izabela
Kowalska uczestniczyła w posiedzeniu Rady Społecznej
POW NFZ w Rzeszowie.

- Miała miejsce konferencja naukowo-szkole-
niowa zorganizowana przez OIPIP w Rzeszowie „Pierwsza
pomoc przedlekarska w nagłych urazach w szkole. Skutki
uboczne powszechnie dostępnych leków OTC”.

- Posiedzenie Komisji Socjalnej.
- W siedzibie OIPIP odbyło się szkolenie do-

tyczące problemów laktacyjnych współorganizowane
z firmą Bayer oraz Philips.

- Odbyła się konferencja prasowa inaugu-
rująca Kampanię Społeczną „Ostatni dyżur”.

CZERWIEC

- Posiedzenie Prezydium ORPiP w Rzeszowie.
Na posiedzeniu podjęto 69 uchwał: m. in. w/s stwierdzenia
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru; w/s wy-
kreślenia z rejestru; w/s dofinansowania do kursów, szkoleń,
konferencji, specjalizacji, studiów, doktoratów; w/s przyznania
zapomóg dla członków samorządu; w/s wpisów do rejestru
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe; w/s
skierowania na przeszkolenie, po okresie nie wykonywania
zawodu.

- Posiedzenie Okręgowej Rady. Na posiedzeniu
podjęto 7 uchwał: m. In. w/s zmiany regulaminu dofinansowa-
nia do kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego człon-
ków OlPiP; w/s regulaminu zapomóg OlPiP; w/s wyrażenia
zgody na wypłacenie należności wynikającej z ugody sądowej;
w/s organizacji Dnia Pielęgniarki; w/s opiekunów stażu.

- Spotkanie pełnomocników. Tematem spotkania
było omówienie kwestii odznaczeń, które ostaną przyznane
pielęgniarkom i położnym podczas obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki i Krajowego Dnia Położnej, oraz
bieżącej sytuacji w pielęgniarstwie.

- Odbyła się manifestacja pielęgniarek z całego
Podkarpacia pod Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie.
Domagały się podwyżek.

- Odbyła się w Instytucie Muzyki konferencja
„Zdrowie w cyberprzestrzeni. Bezpieczeństwo i zagrożenia
w sieci” zorganizowana przez OIPIP w Rzeszowie.

- Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
- Posiedzenie Komisji Wyborczej.
- Przewodnicząca ORPiP Izabela Kowalska

wzięła udział w spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim.
W spotkaniu udział wzięli Stanisław Kruczek - członek Za-
rządu Woj. Podkarpackiego, Teresa Gwizdak - Dyrektor De-
partamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego,
Barbara Błażejowska-Kopiczak - Przewodnicząca OIPIP
w Krośnie, Elżbieta Lewandowska - Przewodnicząca POIPIP
w Przeworsku, Halina Kalandyk - Przewodnicząca Zarządu
Regionu Podkarpackiego OZZPiP oraz Wojciech Domka -
Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej. Spotkanie dotyczyło pro-
blemów w pielęgniarstwie na Podkarpaciu.

- Przewodnicząca ORPiP Izabela Kowalska
wzięła udział w spotkaniu w Regionalnym Centrum Krwio-
dastwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie z konsultantami woje-
wódzkimi w dziedzinach pielęgniarstwa.

- Posiedzenie Okręgowej Rady. Na posiedze-
niu podjęto 4 uchwały: w/s ustalenia rejonów wyborczych;
w/s ryczałtu dla członków komisji wyborczej; w/s powoła-
nia składu Kapituły przyznającej wyróżnienia dla członków
OIPIP; w/s pomocy finansowej.

- Posiedzenie Komisji Wyborczej.
- Miała miejsce „VI Podkarpacka Konferen-

cja Położnicza - Standardy opieki w położnictwie i gineko-
logii” zorganizowana przez: Instytut Położnictwa i Ratow-
nictwa Medycznego, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Rzeszowie, Polskie Towarzystwo Położnych - Od-

20.04.2015

20.04.2015

21.04.2015

22.04.2015

24.04.2015

28.04.2015
29.04.2015
30.04.2015

30.04.2015

06.05.2015

06.05.2015
07-08.05.2015

KWIECIEŃ

MAJ
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AKTUALNOŚCI

Ogólnopolska Kampania Społeczna
„OSTATNI DYŻUR”



AKTUALNOŚCI

W konferencji uczestniczyli: Grażyna Rogala-Pawel-
czyk - Prezes NRPIP, Bartosz Szydłowski - członek
Naczelnej Rady, Izabela Kowalska - Przewodnicząca
ORPiP w Rzeszowie, Barbara Błażejowska-Kopiczak -
Przewodnicząca ORPiP w Krośnie, Elżbieta Lewando-
wska - Przewodnicząca POIPiP w Przeworsku oraz
Sylwia Rękas - Wiceprzewodnicząca OZZPiP Zarządu

W dniu 22 czerwca 2015 r. w Hotelu „Twierdza”
w Rzeszowie ruszyła na Podkarpaciu kampania
społeczna Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

W jej trakcje zainicjowane zostało
także zbieranie podpisów pod petycją o podjęcie
natychmiastowych działań dotyczących "opracowania
i wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa
w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i po-
łożne".

"Ostatni dyżur".

Inauguracja Kampanii Społecznej “OSTATNI DYŻUR”
Rzeszów, 22.06.2015 r.
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Regionu Podkarpackiego. Konferencję prowadziła
Barbara Pawlak - dziennikarka TVP Oddział w Rze-
szowie.

Na konferencje przybyli zaproszeni dziennikarze
regionalnych mediów, parlamentarzyści, konsultanci
w dziedzinach pielęgniarstwa, dyrektorzy zakładów
opieki zdrowotnej, pielęgniarki naczelne i dyrektorzy
d.s pielęgniarstwa, przedstawiciele Uniwersytetu Rze-
szowskiego.

Przewodnicząca ORPIP w Rzeszowie Izabela
Kowalska przedstawiła raport przygotowany przez
NRPIP dotyczący „Zabezpieczenie społeczeństwa
polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych”.

fot. W. Nowacki

fot. W. Nowacki

fot. W. Nowacki

fot. W. Nowacki
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AKTUALNOŚCI

“Ostatni dyżur” to pierwsza kampania społeczna
w Europie, a druga na świecie, która wykorzystała
najnowszą technologię wirtualnej rzeczywistości. Na
potrzeby projektu powstał spot, przedstawiający co-
dzienność pielęgniarek i położnych w technologii VR.
Dzięki temu każdy może poczuć się polską pielęg-
niarką i położną i zderzyć się z realiami ich codziennej
pracy.

Centralną osią kampanii są recepty, stanowiące
jednocześnie petycje skierowane do administracji
państwowej. Dlaczego recepty? Gdyż nasz zawód
wymaga szybkiej i stanowczej kuracji. Potrzebujemy
leku w postaci zmian, które jednoznacznie poprawią
naszą sytuację zawodową.

„Receptę" - petycję w imieniu pielęgniarek,
każdy z nas może podpisać wchodząc na stronę:

.
Petycje można również podpisywać

w formie elektronicznej na stronie www.ostatnidyzur.pl
jak też w formie papierowej

podczas spotkań organizowanych w całej Polsce.

www.ostatnidyzur.pl

to kampania społeczna ostrzega-
jąca Polaków o ogromnym zagrożeniu społecznym,
bowiem w świetle najnowszych prognoz Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych już za niespełna 5 lat
Polacy zostaną pozbawieni profesjonalnej opieki pie-
lęgniarskiej i położniczej. Obecnie z roku na rok
zmniejsza się liczba pielęgniarek i położnych w Polsce.

„Ostatni dyżur”

fot. W. Nowacki

fot. W. Nowacki

fot. W. Nowacki

fot. W. Nowacki

fot. W. Nowacki



Stało się już tradycją, że w czerwcu pielęgniarki
w środowisku nauczania i wychowania oraz higienistki
szkolne spotykają się na konferencji, by czasem odświe-
żyć, czasem uzupełnić, a czasem poznać zupełnie
nowe dla nas obszary wiedzy. Praca pielęgniarki/higie-
nistki w szkole planowana jest i realizowana w cyklu
rocznym, stąd okres przedwakacyjny jest najstosow-
niejszy na takie spotkania, gdyż zaplanowane prace
są już zrealizowane i dokonuje się ich podsumowania,
oraz mamy świeżo w pamięci przeróżne sytuacje, które
wydarzyły się w mijającym roku, a które wymagałyby
oceny, omówienia, porady jak należy postąpić w przy-
szłości w podobnych wypadkach.

Pielęgniarka/higienistka jest jedynym przedstawi-
cielem ochrony zdrowia w szkole, stąd wielkie ocze-
kiwanie środowiska, by umiała poradzić sobie we
wszystkich sytuacjach zdrowotnych jakie przynosi
życie. Konieczny jest zatem stały wysiłek, by posze-
rzała swoją wiedzę zawodową, bo to daje poczucie
pewności i pozwala ze spokojem rozwiązywać najroz-
maitsze sytuacje jakie przytrafiają się w szkole, w której
jest sama i musi liczyć tylko na siebie.

Tegoroczna konferencja odbyła się 10 czerwca
2015 r. w Hotelu Twierdza. Pani przewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Izabela
Kowalska powitała przybyłe z całego rejonu uczestniczki
i przedstawiła prelegentów.

Pierwszy wykład, ratownika medycznego z Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Pana Prze-
mysława Chmaja dotyczył urazów i wypadków
w szkole oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
Zostało nam między innymi przypomniane, iż wszystkich
pacjentów z urazem głowy i twarzy należy traktować
jak pacjentów z urazem kręgosłupa szyjnego, dopóki
nie zostanie to wykluczone. Ważne też było przypo-
mnienie, że jedynymi krwotokami których nie wolno
tamować to krwotoki/płynotoki z uszu, nosa, ust towa-
rzyszące urazowi głowy. Wycieki z w/w miejsc są
objawem złamania podstawy czaszki, a wypadki takie
zdarzają się w szkole. Szczegółowo zostały omówione
i zilustrowane zdjęciami urazy klatki piersiowej, brzucha
i kończyn oraz zasady postępowania i udzielania pier-
wszej pomocy. Najczęściej w szkołach mamy do cz-
nienia z urazami kończyn, które trzeba wstępnie ocenić
i zdecydować o dalszym postępowaniu. Istotne jest
pamiętanie, iż deformacja stawu może być spowodo-
wana złamaniem lub zwichnięciem. Taki uraz może

KONFERENCJA
Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych urazach

w szkole. Skutki uboczne powszechnie dostępnych leków OTC
mgr Anna Pieluszczak

spowodować uszkodzenie nerwów i naczyń kończyny.
Należy badając zawsze ocenić: czucie obwodowe,
obwodowe funkcje motoryczne, tętno na obwodzie
i kolor skóry. Wśród naszych podopiecznych zdarzają
się dzieci uczulone na różne pokarmy i jad owadów,
zagrożone wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego,
który jest stanem zagrożenia życia. Jeśli po ekspozycji
na czynnik uczulający stwierdzimy u dziecka bladość,
zimną, spoconą skórę, płytki i szybki oddech - powin-
nyśmy niezwłocznie podać domięśniowo w udo adre-
nalinę w dawce: u dzieci do 6 r.ż. - 0,15 mg; od 6 do
12 r.ż. - 0,3 mg, powyżej 12 r.ż. - 5 mg. Słuchając po-
wyższych zaleceń uświadomiłyśmy sobie, że rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dn. 24.09.2013r. nie prze-
widuje w składzie szkolnego zestawu przeciwwstrzą-
sowego adrenaliny. Wobec tego od rodziców dzieci
zagrożonych wstrząsem winnyśmy oczekiwać zaopa-
trzenia dziecka w stosowny lek. Prelegent zachęcał
nas do zaopatrzenia gabinetów w koce termoaktywne,
przydatne do szybkiego ogrzania osoby we wstrząsie.

Kolejny wykład Pana mgr farmacji Jacka Brodzic-
kiego był poświęcony skutkom ubocznym powszechnie
dostępnych leków OTC (wydawanych bez recepty).
Apteki przestały być jedynymi miejscami dystrybucji
leków. Leki są dziś powszechnie dostępne w wielu
miejscach i sprzedawane przez osoby nie posiadające
żadnego przygotowania farmaceutycznego. Poza-
apteczny obrót lekami rodzi wiele kontrowersji wynika-

AKTUALNOŚCI
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jących m.in. z braku pewności co do oryginalności
oferowanych leków, braku kompetencji osób je sprze-
dających, zbyt łatwego do nich dostępu (także przez
dzieci), co sprzyja uzależnieniu, przedawkowaniu itp.
W aptekach natomiast, możemy znaleźć obok leków
produkty homeopatyczne, suplementy diety, dietety-
czne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia,
które nie są lekami, kosmetyki i inne wyroby. Suple-
menty diety + dietetyczne środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia medycznego to wielki rynek sprze-
daży w Polsce wart 10 mld zł rocznie!!!

W tym finansowym sukcesie jest wielki udział
reklamy, która okazuje się w naszym społeczeństwie
bardzo skuteczna. Prelegent uświadomił nam różnice
między lekami, które dopuszczane są do obrotu po
długich i kosztownych badaniach przez Urząd Patento-
wy RP a suplementami diety, których produkcja nie
podlega takim obostrzeniom i do obrotu trafiają po
uzyskaniu zgody Głównego Inspektora Sanitarnego
(tak jak wszystkie środki spożywcze).

Wszystkie uczestniczki konferencji z uwagą i zainte-
resowaniem wysłuchały wykładów i po każdym z nich
miały wiele pytań do prelegentów, którzy chętnie dzielili
się swą wiedzą. Czas przerwy między wykładami nie
tylko służył wypoczynkowi i odnowie sił, ale także
umożliwił rozmowy, które zawsze tak wiele wnoszą
w życie zawodowe.

Zwróciłyśmy się na koniec do uczestniczek kon-
ferencji z prośbą o przedstawienie nam w pisemnej
formie problemów z jakimi borykają się w swojej pracy
lub pytań jakie do nas mają, tak by kolejne konferencje
przyniosły konkretną pomoc w naszej pracy.

PRZYPOMINAMY
O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH

Wnioski o dofinansowanie będą rozpatrzone tylko wtedy kiedy dane zawarte we wniosku o dofinansowanie będą zgodne z danymi
w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych. W innym przypadku wnioski nie będą rozpatrywane.

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie przypomina wszystkim członkom o obowiązku aktualizacji swoich danych
osobowych, tj.: zmiany nazwiska; zmiany adresu zamieszkania; zmiany miejsca pracy; ukończonego kształcenia podyplomowego
(szkolenia, kursy, specjalizacje, studia itd.); informacje o zaprzestaniu wykonywania zawodu; informacje o zniszczeniu prawa wykonywania
zawodu; informacji o przejściu na rentę, emeryturę.
Obowiązek aktualizowania danych nakłada na nas ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych, art. 11 ust. 2 pkt. 5.
Zmiany stanu faktycznego winny być niezwłocznie zgłoszone w celu aktualizacji danych w rejestrze pielęgniarek i położnych, który pro-
wadzony jest w Dziale Prawa Wykonywania Zawodu OIPIP w Rzeszowie.
AKTUALIZACJI DANYCH MOŻEMY DOKONAĆ: OSOBIŚCIE - w dziale prawa wykonywania zawodu - pok. 18 lub PISEMNIE na adres
biura: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Rymanowska 3, 35-083 Rzeszów.

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

PROSIMY AKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE W REJESTRZE

AKTUALIZACJA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE
JEST WARUNKIEM ROZPATRZENIA WNIOSKU

AKTUALNOŚCI



AKTUALNOŚCI
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AKTUALNOŚCI



UROCZYSTE OBCHODY 2015

Przewodnicząca ORPiP w Rzeszowie Izabela
Kowalska powitała zgromadzonych na uroczystości.
Na uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęg-
niarki i Dnia Położnej przybyli zaproszeni goście:
Stanisław Kruczek - Członek Zarządu Województwa
Podkarpackiego, Renata Żukowska - Dyrektor Wydziału
Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa, Teresa Gwizdak
- Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu
Marszałkowskiego, Joanna Przybek-Mita - Prezes
Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
i Położnych, Dorota Kokoszka - Wiceprezes Ośrodka
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych,
Renata Kilar - Wiceprezes Ośrodka Kształcenia Po-
dyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Janusz Solarz
- Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie,
Witold Wiśniewski - Dyrektor Klinicznego Szpitala Woje-
wódzkiego Nr w Rzeszowie, Zbigniew Widomski - Dy-
rektor SP ZOZ MSW w Rzeszowie, Aleksander Panek
- Dyrektor ZOZ Nr 2 w Rzeszowie, Grzegorz Materna
- D Lidia Kopeć - Prze-
wodnicząca Polskiego Towarzystwa Położnych Oddział
w Rzeszowie, Elżbieta Sułyk - Przewodnicząca Pol-

yrektor ZOZ Nr 1 w Rzeszowie,

W dniu 26 maja 2015 r. w Teatrze im. W. Siemasz-
kowej w Rzeszowie, odbyły się uroczyste obchody
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej
organizowane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Po-
łożnych w Rzeszowie. Obchody rozpoczęła Msza Św.
w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej, Bazylice
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny O.O. Ber-
nardynów, którą odprawił w intencji pielęgniarek i po-
łożnych Ks. Biskup Jan Wątroba. Dalsza część uroczy-
stości odbywała się w Teatrze im. W. Siemaszkowej
w Rzeszowie.

skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Rze-
szowie, Halina Kalandyk - Przewodnicząca Ogólnopol-
skiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Zarządu Regionu Podkarpackiego, Małgorzata
Stańczak - Dyrektor SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-
Opiekuńczego w Stalowej Woli, pielęgniarki naczelne
i pielęgniarze naczelni.

Zaproszeni goście zabierali głos, składając na
ręce Przewodniczącej ORPiP w Rzeszowie, kwiaty
i życzenia dla wszystkich pielęgniarek i położnych
z okazji ich święta.

Główną częścią uroczystych obchodów było wręcze-
nie wyróżnień przyzna-
wanych pielęgniarkom i położnym za pracę na rzecz
pacjentów.

Kapituła przyznała 60 wyróżnień „Kryształowe
Serce”. W 2015 roku decyzją Kapituły wyróżnienia
zostały przyznane:

Jadwiga
Stachowicz, Dorota Słowik, Maria Baran, Maria Fudali,
Bernadeta Witas, Lidia Kopeć, Alicja Paszek, Danuta

„KRYSZTAŁOWYCH SERC”,

Szpital Wojewódzki Nr 2 w Rzeszowie -

Uroczyste Obchody
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej

Rzeszów, 26 maja 2015 r.
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Barbara Gałkowska, Bożena Surowiec,

Wanda Malec,

- Grażyna Nalepa,
Urszula Nowakowska,

Elżbieta Szczepan, Bożena Czapla,
Stanisława Bajor, Halina

Serafin, Maria Snopkowska,
Bernadetta

Derylak, Maria Paleń, Danuta Rybak,
Irena Sabat, Halina Pod-

pora,
Marta Soboń,

Maria Grzesik,

Samodzielny Publiczny ZOZ Nr 1 w Rzeszowie -

Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie -

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Rzeszowie

ZOZ Nr 2 w Rzeszowie -

SP ZOZ w Kolbuszowej -

Powiatowy Szpital w Stalowej Woli -

SP ZOZ w Stalowej Woli -

SP ZOZ ZPO w Stalowej Woli -
NZOZ „Medyk” w Stalowej Woli -

Buda, Irena Niżnik,

Krystyna Sikora, Stanisława Pasternak, Anna Jaku-
bowska, Elżbieta Opioła,

Barbara Pater, Małgorzata Lasota,

Maria Gwizdak,

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 w Rzeszowie -

Samodzielny Publiczny ZOZ MSW w Rzeszowie -

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie -

Centrum Medyczne w Łańcucie -

Samodzielny Publiczny ZOZ w Dębicy -

Samodzielny Publiczny ZOZ w Ropczycach -

Samodzielny Publiczny ZOZ w Strzyżowie -

Samodzielny Publiczny ZZOZ „Sanatorium”
w Górnie -

Krystyna Hajduk,
Maria Belcar, Elżbieta Szpunar,

Bogusława
Pociask, Elżbieta Książek, Marzena Gawlik, Barbara
Madej,

Krystyna Kanach, Maria Szpara,
Anna

Kumor, Anna Złotek,

Krystyna Chodacka,

UROCZYSTE OBCHODY 2015
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Janina Gołąbek,
Bronisława

Serafin, Dorota Haliniarz, Dorota Janus, Barbara
Wiąckowska,

Elżbieta
Maj, Małgorzata Gawryś, Danuta Sobiło,

Dorota Piekarska, Ewa
Pietras, Stanisława Hejnas, Władysława Chłopek,
Marzanna Soboń,

Wiesława
Mokrzycka, Teresa Mrzygłód-Sigda, Janina Dołęga.

Samodzielny Publiczny ZZOZ w Nowej Dębie -

Wojewódzki Szpital w Tarnobrzegu -

Samodzielny Publiczny ZZOZ w Nisku -

Szpital Powiatowy w Mielcu -

Samodzielny Publiczny ZOZ w Leżajsku -

Po wręczeniu odznaczeń uczestnicy uroczystości
udali się na przygotowany poczęstunek. Uroczystość
uświetnił spektakl teatralny „Sąsiedzi” - Michała Bałuc-
kiego w reżyserii Waldemara Śmigasiewicza przed-
stawiony przez aktorów Teatru im. W. Siemaszkowej
w Rzeszowie.
„Sąsiedzi” - to Polaków portret własny, który uderza
gorzką prawdą i autoironią. To polityczna komedia,
która bezlitośnie wyszydza narodowe przywary. Reży-
ser Waldemar Śmigasiewicz nie tylko mierzy się
z mitem sarmatyzmu, ale zestawia go ze współcześnie
pojmowaną polskością.

UROCZYSTE OBCHODY 2015
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UROCZYSTE OBCHODY 2015

Grafika dedykowana pielęgniarkom i położnym z okazji Ich święta.
autorka: Emilia Wołoszyn



Wpływ pielęgnacji na rozwój psychoruchowy noworodka
i niemowlęcia. Elementy pielęgnacji wpływające na rozwój

psychoruchowy noworodka i niemowlęcia
mgr Wiesława Narowska

W ostatnich czasach opieka nad noworodkiem
i niemowlęciem zmieniła się. Obecnie dużą uwagę
zwraca się na pielęgnowanie, które ma wpływ na roz-
wój i wychowanie dziecka. Prawidłowe postępowanie
z dzieckiem we wczesnym okresie życia daje podstawy
do prawidłowego rozwoju. Stymulacja dotykowa ściśle
powiązana jest z rozwojem sprawności ruchowej i ma-
nualnej dziecka. Rozwój sprawności ruchowej powią-
zany jest z rozwojem funkcji poznawczych, czyli mówi-
my o rozwoju psychoruchowym. Zaburzenia rozwoju
motorycznego bardzo często wiążą się z zaburzeniami
pozostałych funkcji: poznawczych, społecznych czy
emocjonalnych dziecka. Rodzice, którzy posiadają wie-
dzę na temat, jakie czynności pielęgnacyjne wpływają
na rozwój psychoruchowy ich dziecka będą świadomie
wykonywać takie działania.

Rozwój zmysłów jest podłożem dla rozwoju soma-
tycznego, psychicznego i społecznego dziecka, oraz
jego kontaktu z otoczeniem. Od początku życia dziecko
poznaje świat zmysłami. Świat zmysłów noworodków
i niemowląt jest bardzo rozwinięty, a odpowiednia ich
stymulacja zdecydowanie wspiera rozwój dziecka.
Noworodek potrafi rozpoznać mamę po zapachu jej
skóry, mleka kobiecego podczas karmienia piersią.
Jego węch kształtuje się już w brzuchu mamy. Zapach
ten daje mu poczucie bezpieczeństwa. Dlatego tak
ważny jest bezpośredni kontakt „skóra do skóry" po
porodzie i przez pierwsze dwie godziny. Pierwsza za-
bawa to przytulanie. Dziecko słyszy już w brzuchu ma-
my bicie jej serca, odgłosy z zewnątrz. Rozpoznaje
rodziców po głosach. Dlatego ważne jest śpiewanie,
mówienie do dziecka, a także włączanie mu muzyki.
To znakomicie wpływa na rozwój mowy i mózgu.
Ważne, aby jak najczęściej pochylać się nad dzieckiem,
dotykać go, mówić do niego, śpiewać. Te wszystkie
czynności doskonale stymulują rozwój dziecka.

Dziecko po porodzie czując pierwszy dotyk matki
czuje się bardziej bezpieczne w nowym otoczeniu.
Skóra noworodka jest organem najbardziej wrażliwym
na dotyk. Jest bardzo cienka, dopiero około 2-3 roku
życia osiąga pełną dojrzałość. Dlatego pierwszy
kontakt dotykowy po porodzie zmniejsza u noworodka
dyskomfort związany ze zmianą środowiska, daje
poczucie bezpieczeństwa.
Wszystkie czynności pielęgnacyjne wykonywane przy

Narządy zmysłów.

Dotyk, masowanie.

dziecku np. przewijanie, kąpiel, przebieranie zaspa-
kajają potrzebę kontaktu dotykowego dziecka z rodzi-
cami. Świadomie możemy wykorzystać dotyk podczas
masowania dziecka. Masaż jest rodzajem komunikacji
z dzieckiem, jest czułą rozmową między dłońmi rodzi-
ców a ciałem dziecka. Do niedawna w Polsce masaż
stosowany był w sposób ograniczony, przede wszystkim
przy leczeniu dzieci chorych.
Regularne masowanie noworodków i niemowląt zwięk-
sza elastyczność mięśni, usprawnia koordynację rucho-
wą, podnosi odporność dziecka. Masaż rąk, barków
ramion wzmacnia mięśnie, a to powoduje, że ruchy
dziecka są bardziej płynne i celowe. Dziecko wcześniej
zdobywa umiejętność chwytania zabawek, obracania
ich i przekładania z jednej ręki do drugiej.
Masowanie dziecka kształtuje gibkość i elastyczność
jego ciała. Dzieci, u których wcześnie rozpoczęto regu-
larne masowanie, jako dorośli wykazują mniejsze
skłonności do agresji, łatwiej nawiązują bliskie kontakty
z ludźmi, są bardziej otwarci i ufni, a także bardziej
skłonni do współczucia. Można stwierdzić, że masowa-
nie przynosi wymierne korzyści w sferze fizycznej,
emocjonalnej i intelektualnej.

Stymuluje prawidłowy rozwój psychoruchowy. Pobu-
dza układ oddechowy, a tym samym wpływa na po-
prawę obiegu tlenu we krwi i rozwój wydolności odde-
chowej dziecka. Podnosi odporność organizmu.
Poprawia ukrwienie skóry i pobudza krążenie krwi.

Niweluje objawy silnych napięć emocjonalnych -
masaż jest jedną z technik relaksacyjnych. Zwiększa
odporność psychiczną dziecka dzięki działaniom obni-
żającym poziom hormonu stresu - kortyzolu, zwiększa
się wydzielanie endorfin, czyli hormonu szczęścia.
Wpływa to korzystnie na łagodzenie niepokoju i bólu.
Wpływa na regulację rytmu snu dziecka. Dzieci maso-
wane rzadziej płaczą. Poprzez bliski kontakt dziecka
z rodzicami w czasie wykonywania masażu nawiązują
się i wzmacniają więzi emocjonalne, buduje się poczu-
cie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania. Wpływa na
rozwój intelektualny dziecka. Stymuluje rozwój zdolno-
ści percepcji dziecka. Ćwiczy wrażliwość skóry dziecka
na impulsy nerwowe. Stymulacja poprzez bodźce doty-
kowe wpływa na rozwój połączeń nerwowych w mózgu.
Masaż dla dziecka jest nauką świadomości swojego
ciała, pozwala dziecku prawidłowo poznawać je.

Korzyści fizyczne.

Korzyści w sferze emocjonalnej.

DOSKONALENIE ZAWODOWE

- 17 -

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, MAJ - CZERWIEC 2015



Masaż najczęściej wykonują rodzice, ale również
mogą go wykonywać np. starsze rodzeństwo.

Bliższe poznanie swojego dziecka; lepsze zrozumienie
tego, co sygnalizuje dziecko poprzez mowę swojego
ciała; poprawia pewność siebie i daje wiarę we własne
umiejętności w opiece nad dzieckiem. Masowanie dzie-
cka można już rozpocząć po odpadnięciu kikuta pępo-
winy. Czas wykonywania masażu określi nam dziecko
dając sygnał swoim zachowaniem. Masowanie może-
my rozpocząć od krótkich chwil wydłużając do 5-10
minut. Najlepszy moment do rozpoczęcia masażu to
taki, kiedy dziecko jest odprężone np. przed snem po
kąpieli. Nie należy masować dziecka tuż po karmieniu.
Pomieszczenie, w którym będziemy masować dziecko
powinno być dobrze ogrzane. Optymalna temperatura
to około 23-24 C. Może towarzyszyć cicha relaksacyjna
muzyka, przyciemnione światło. Dziecko odprężone,
ułożone w wygodnym miejscu. Najlepiej, jeśli dziecko
będzie rozebrane może pozostać tylko w pieluszce,
aby dziecko czuło się bezpiecznie, niemasowane
części ciała można przykryć delikatnym ręcznikiem.
W czasie wykonywania masażu bardzo korzystny
wpływ na dziecko ma kontakt wzrokowy z rodzicem,
jak również głos choćby śpiewanie kołysanek czy też
opowiadanie o tym, co robimy.

Poród dla matki, a przede wszystkim dla noworodka
to wielkie przeżycie. Dziecko nagle opuszcza miejsce,
w którym czuło się bezpiecznie. Po urodzeniu zderza
się z chłodnym otoczeniem, ostrym światłem, hałasem.
Szok można złagodzić poprzez bliski, ciepły kontakt
„skóra do skóry", któremu towarzyszy najpiękniejszy
dla dziecka głos, bicie serca matki. Kontakt „skóra do
skóry" nazywamy kangurowaniem. Jest to położenie
nagiego dziecka na nagiej klatce rodzica i pozostawie-
nie go w takiej pozycji nie krócej niż na jedną godzinę.
Kontakt „skóra do skóry" może być stosowany u każ-
dego noworodka, nawet tego najmniejszego przed-
wcześnie urodzonego, oraz dziecka chorego z zacho-
waniem wszystkich zasad bezpieczeństwa pod czujnym
okiem wykwalifikowanego personelu medycznego.
Kangurowanie ma wiele zalet, ma zasadniczy wpływ
na przebieg choroby, na proces zdrowienia oraz zapo-
biega powikłaniom, które stanowią dodatkowe zagro-
żenie dla wcześniaka lub dziecka chorego. Wykorzy-
stanie metody kangurowania, którą wprowadzono pod
koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia przy-
nosi wiele korzyści nie tylko dla dziecka dla rodziców
również.
Wpływ kangurowania na dziecko - korzyści:
Normuje i stabilizuje czynności oddechowe, pracę ser-
ca i temperaturę ciała; poprawia napięcie mięśniowe;
zmniejsza fizjologiczną i behawioralną reakcję na ból;

Korzyści dla rodziców wynikające z masowania
swoich dzieci.

Kangurowanie.

o

noworodek szybciej osiąga prawidłową masę ciała;
zmniejsza stres, uspakaja i wycisza; zapewnia spokoj-
niejszy sen; wpływa korzystnie na rozwój poznawczy;
zmniejsza ryzyko zakażeń; stymuluje rozwój ruchowy
dziecka; wpływa na udane karmienie piersią.

Korzyści dla rodziców wynikające z kangurowania:
buduje silne więzi emocjonalne; daje poczucie pewno-
ści siebie, kompetencji i satysfakcji z opieki nad swoim
dzieckiem; pobudza laktację i pomaga w jej utrzymaniu.
Czas kangurowania w zależności od stanu dziecka
powinien trwać jak najdłużej nawet całą dobę, ale nie
krócej niż jedną godzinę. Dzieci urodzone w terminie
mogą być kangurowane do 12-go miesiąca życia dzie-
cka. Dziecko samo da sygnał, kiedy kangurowanie
nie jest dla niego relaksem i miłym zajęciem wtedy
należy zaprzestać kangurowania.

Słuch.
Zmysł słuchu u noworodka jest nadzwyczaj dobrze

rozwinięty. Należy pamiętać, że odpowiednia ilość do-
starczanych bodźców słuchowych pozwala na prawid-
łowy rozwój mowy, a także na sposób, w jaki dziecko
postrzega świat. Już od 24 tygodnia życia płodowego
dziecko słyszy. Od tego momentu dziecko uczy się
głosu mamy, dlatego po urodzeniu noworodki wolą
słuchać głosu kobiet niż mężczyzn. Po przyjściu na
świat dziecko rozpoczyna odkrywanie świata dźwięku.
Receptor słuchu doskonali się dzięki ciągłej stymulacji.
Noworodki lubią cichą, spokojną muzykę i rytmiczne,
powtarzające się dźwięki. Dlatego też mówienie do
dziecka, śpiewanie, wypowiadanie rytmicznych wier-
szyków, raz do jednego ucha, raz do drugiego, jest
dobrym sposobem stymulacji rozwoju słuchu. Nowo-
rodek nie znosi hałasu. Męczy go grający telewizor,
głośny dźwięk dzwonka np. telefonu. Dziecko może
zareagować płaczem, wzdryga się gwałtownie wyrzu-
cając rączki i nóżki w górę. Reakcja dziecka na hałas
nie zależy od natężenia hałasu, tylko od tego, jak
ostry jest dźwięk. Zabawy z różnorodnymi dźwiękami
np. muzyka, odgłos oddalających i przybliżających się
kroków stymulują prawidłowy rozwój słuchu. Zmysł
słuchu rozwija się bardzo długo i powoli, bo aż do
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wieku szkolnego.

Noworodek po urodzeniu charakteryzuje się krót-
kowzrocznością, widzi obraz jak przez zamarzniętą
szybę. Dysponuje odruchami, które wpływają na
percepcję wzrokową: pod wpływem światła mięsień
tęczówki zwęża lub rozszerza źrenicę, po to by wpu-
ścić mniej lub więcej energii świetlnej. Dzięki temu
reaguje na światło i ciemność. W ciemnościach otwie-
ra szeroko oczy, natomiast, gdy jest jasno mruży je.
Nie potrafi skupić wzroku, gdy matka pochyla się nad
nim widzi jasną plamę, która staje się wyraźniejsza
z odległości 20-30 centymetrów. Wpatrując się w po-
chylające nad nim twarze wpatruje się w oczy. W dru-
gim miesiącu życia potrafi skupić wzrok na jasnej pla-
mie światła, ale żeby ją zobaczyć odwraca całą główkę,
ponieważ zdolność widzenia pod kątem opanowuje
dopiero między 3-4 miesiącem życia. Wtedy też zapa-
miętuje twarze innych osób, między innymi ojca. Zwra-
ca uwagę na kształty i powierzchnie o silnych kontra-
stach, zestawienie koloru białego z czarnym przyciąga
jego wzrok. Uwagę dziecka przykuwa powolny ruch
zabawki, szybkie ruchy źle wpływają na postrzeganie
przedmiotów. Oczy dziecka potrzebują treningu. Nie
wystarczy, aby zarejestrowały obraz potrzebne jest
jeszcze jego zinterpretowanie przez mózg, na co potrze-
ba wiele miesięcy. Rozwój wzroku można stymulować,
ale należy to robić z umiarem. Możemy pokazywać
zabawki w kontrastujących kolorach na początku naj-
lepiej w czarnobiałych, z dużymi figurami np. geome-
trycznymi. Trzymiesięcznemu dziecku można zawiesić
nad łóżeczkiem karuzelę. Niemowlę lubi proste wzory,
wyraźnie zaznaczone kolory, zaznaczone kontury,
większe rozmiary, a gdy skończy pół roczku można dać
mu do rączki zabawkę, która wymaga prostej manipu-
lacji (przycisnąć, przesunąć, podciągnąć). Między 2-7
miesiącem dynamika rozwoju wzroku jest bardzo duża.
Między 2-3 miesiącem oczy dziecka podążają za prze-
suwającymi się przedmiotami lub osobami. W trzecim
miesiącu niemowlę patrzy już na twarz osoby, która
do niego mówi. Gdy ma 3-4 miesiące ogląda własne
dłonie, w wieku 7-12 miesięcy może zezować w kie-
runku nosa oglądając zabawkę. Ostrość wzroku gwał-
townie wzrasta przez pierwsze pół roku życia dziecka.
W drugim półroczu tempo rozwoju wzroku słabnie,
wówczas ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju
ma dostarczanie różnych bodźców wzrokowych np.
poprzez zabawy z dzieckiem.

Zmysły dziecka, które już na samym początku są
bardzo dobrze rozwinięte i zdolne do pełnienia swoich
funkcji. W kolejnych miesiącach życia dziecka będą się
jeszcze bardziej rozwijały. Już noworodek jest w stanie
odróżnić słodki smak i faworyzować go. W łonie matki
od 25 tygodnia ciąży dziecko wyczuwa słodkie wody

Wzrok.

Węch i smak.

płodowe. Przy próbie podania płynu o gorzkim lub
kwaśnym smaku dziecko wypluje go. Dziecko ma swoje
preferencje również, co do zapachów. Zapach, który
dorosły określi, jako ostry, zmysły noworodka rejestrują,
jako nieprzyjemny i dziecko odwraca się od źródła tego
zapachu.
Noworodki i niemowlęta nie lubią intensywnego zapa-
chu np. perfum czy innych kosmetyków swoich opie-
kunów. Można sprawdzić czy dziecko odróżnia zapachy
dając mu powąchać ubranie noszone przez mamę
i obcą osobę zawsze wybierze rzecz noszoną przez
matkę. Zatem noworodek jest w stanie rozróżnić zapa-
chy i zawsze wyczuje swoją matkę.

Ważnym źródłem stymulacji rozwoju noworodka
i niemowlęcia jest karmienie piersią. Jest to optymalny
sposób żywienia, który wpływa również na tworzenie
i wzmacnianie więzi emocjonalnych, a także wykorzy-
stuje i stymuluje wszystkie zmysły dziecka. Karmienie
piersią jest czynnością pielęgnacyjną w czasie, której
zaspakajane są zarówno potrzeby fizyczne jak i psy-
chiczne. Potrzeby fizyczne to picie, jedzenie, ciepło.
Potrzeby psychiczne, czyli poczucie bezpieczeństwa,
przynależności, bliskości. Istnieje ścisła zależność mię-
dzy żywieniem, a rozwojem fizycznym i umysłowym
dziecka. Pokarm matki dostosowany jest do potrzeb
dziecka. Zawiera wszystkie składniki niezbędne do
prawidłowego rozwoju. W zależności od wieku dziecka,
pory dnia, fazy karmienia zawiera odpowiednią ilość
białka, tłuszczy, cholesterolu, witamin, węglowodanów,
składników mineralnych, a także immunoglobulin.

Karmienie piersią.

Pierwsze karmienie noworodka powinno odbyć się
w sali porodowej podczas kontaktu „skóra do skóry"
w ciągu kilkunastu minut po porodzie. Komfort takiego
karmienia zapewnia Standard Opieki Okołoporodowej.
Noworodek po urodzeniu ma bardzo silną potrzebę
ssania, wczesne przystawienie do piersi wpłynie ko-
rzystnie na przebieg późniejszego karmienia. Po poro-
dzie przez 3-4 dni gruczoły piersiowe wytwarzają siarę.
Zawiera ona więcej ważnych biologicznie czynnych
elementów tj. przeciwciała SlgA, leukocyty, enzymy,
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hormony, białka i wit. A, mniej laktozy i lipidów. Siara
posiada właściwości antyalergiczne, antywirusowe,
a także przeczyszczające, co ułatwia pasaż smółki,
dzięki czemu zmniejsza się ryzyko występowania żół-
taczki. Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze
przystawienie dziecka do piersi. Następnie pojawia się
mleko przejściowe, które jest bardziej kaloryczne, za-
wiera więcej tłuszczów, wapnia, magnezu, potasu,
witamin rozpuszczalnych w wodzie; obniża się zawar-
tość białka i przeciwciał. Między 2-6 tygodniem po
porodzie pokarm przejściowy przechodzi w pokarm
dojrzały. Zmiany składu pokarmu zachodzą również
w ciągu doby. Pokarm nocny zawiera trzykrotnie wię-
cej tłuszczów niż pokarm w ciągu dnia, w którym jest
więcej laktozy i białka. Tłuszcze niezbędne są do pra-
widłowego rozwoju mózgu. Dlatego ważne, aby matki
nie rezygnowały z nocnych karmień. Należy pamiętać,
aby czas karmienia nie był krótszy niż 15-20 min.
W pierwszej fazie karmienia mleko jest bardziej wod-
niste i słodkie, dopiero w drugiej fazie wydziela się
mleko z dużą zawartością tłuszczu. Karmienie piersią
niesie niewątpliwie korzyści dla dziecka, wynikają one
z idealnego dopasowania wyjątkowych właściwości
mleka matki do potrzeb dziecka.
Karmienie piersią zmniejsza ryzyko występowania:
kolki niemowlęcej, nietolerancji pokarmowej; ostrych
i przewlekłych chorób infekcyjnych układu oddechowe-
go, układu moczowego, biegunek infekcyjnych; zapaleń
ucha; alergii; cukrzycy; śmierci łóżeczkowej; otyłości.
Ponadto karmienie naturalne sprzyja powstawaniu
i umacnianiu więzi emocjonalnych matki i dziecka. Ko-
rzystnie wpływa na rozwój intelektualny i psychospo-
łeczny dziecka. Zapobiega wadom zgryzu w później-
szym okresie życia, a także wpływa na rozwój aparatu
artykulacyjnego, oraz rozwój mowy. Podczas ssania ru-
chy języka i żuchwy są takie same jak podczas artyku-
lacji. W wyniku ssania cały język staje się elastyczny,
pracują również mięśnie policzków.
Prawidłowa pozycja dziecka podczas karmienia wpływa
na napięcie mięśni warg i języka. Podczas karmienia
dziecko oddycha przez nos, co wpływa na rozwój zatok
szczękowych, żuchwy i twarzoczaszki. Jednak rozwój
dziecka zależy nie tylko od tego, czym dziecko jest kar-
mione, ale również jak jest karmione. Leżąca, płaska
pozycja dziecka przy karmieniu może sprzyjać, np. wy-
stąpieniu utajonego zapalenia ucha środkowego. Może
to wywołać okresową głuchotę, która obniży zdolności
poznawcze dziecka. Zdarza się, że okresowa głuchota
skutkuje zaburzeniami zachowania. Dlatego ważne jest,
jaką pozycję do karmienia wybierze mama. Istnieje
kilka pozycji do karmienia. Pozycje siedzące to: kla-
syczna, spod pachy, klasyczna krzyżowa. Istnieją także
leżące na wznak i na boku. Kolejną zasadą prawidło-
wego karmienia piersią jest właściwe przystawienie
dziecka do piersi. Dziecko powinno być ułożone na bo-

ku, twarz zwrócona do piersi matki, brzuszek i klatka
piersiowa zwrócone w stronę brzucha matki, głowa
nie wygina się do przodu, do tyłu, ani na boki, głowa,
plecy i pośladki dziecka są stabilnie podtrzymywane,
główka ułożona nieco wyżej niż reszta ciała. Matka
podtrzymuje pierś dłonią ułożoną w kształt litery „C",
czyli od dołu podtrzymuje pierś czterema palcami, nato-
miast kciuk układa od góry powyżej otoczki. Takie trzy-
manie nie ogranicza wypływu pokarmu. Buzia dziecka
znajduje się na wysokości brodawki. Dotykanie piersią
ust dziecka powoduje otworzenie ich. Po otwarciu przy-
stawiamy dziecko do piersi. Między dolną i górną wargą
powinien być kąt rozwarty, wtedy dziecko chwyta bro-
dawkę z otoczką. Czubek nosa i bródka dotykają piersi,
usta powinny być wywinięte, w kąciku widać pracujący
języczek. Nie słychać głosu cmokania, policzki nie za-
padają się, słychać głos połykania. Wszystkie elementy,
które składają się na prawidłowe ssanie należy kontro-
lować, a w razie potrzeby korygować.

Ruch.
Ruch w rozwoju noworodka i niemowlęcia jest nie-

zwykle istotny. Jest on jedną z wewnętrznych potrzeb
dziecka. Aktywność ruchowa dziecka wymaga współ-
działania różnych mięśni. Ruch kształtuje ich napięcie
i siłę. Wpływa na rozwój kości, więzadeł i stawów, czyli
cały układ ruchowy. Ruch wpływa na prawidłowy prze-
bieg procesu kostnienia szkieletu oraz zapewnia jego
wzrost. Zapobiega wadom postawy, w naturalny spo-
sób kształtuje krzywizny fizjologiczne kręgosłupa, oraz
łuki podporowe stóp. Odpowiada za rozwój układu ner-
wowego, dzięki ruchowi zwiększa się ilość połączeń
nerwowych. Również dzięki ruchowi dziecko nabywa
umiejętność kontroli nad własnym ciałem. Rodzice od
pierwszych chwil życia swojego dziecka powinni wspie-
rać go w prawidłowym rozwoju również poprzez zaba-
wy z nim. Ważną rolę odgrywa noszenie i kołysanie
dziecka. Ułatwia kontakt dziecka z otoczeniem poprzez
zwiększenie odczuwanej przestrzeni, dostarcza bodź-
ców, które pobudzają mózg, który uaktywnia wszystkie
zmysły. Rozwój ruchowy w tym okresie jest bardzo
dynamiczny. Zauważamy to już w okresie noworodko-
wym. Prawidłowo pielęgnowany noworodek w pozycji

DOSKONALENIE ZAWODOWE

- 20 -

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, MAJ - CZERWIEC 2015



dziecko powinna być w jaskrawych kolorach. W czasie
zabawy mówimy do dziecka melodyjnym, spokojnym
głosem. Około 7 miesiąca życia kształtuje się umiejęt-
ność siedzenia, którą należy odróżnić od umiejętności
samodzielnego siadania. Pojawia się ona miesiąc póź-
niej, około 8 miesiąca życia niemowlęcia. Gdy zauwa-
żymy, że dziecko ma trudności z doskonaleniem tej
umiejętności możemy rozpocząć ćwiczenia. Ćwiczenia
powinniśmy wykonywać często, ale krótko, aby nie
nadwyrężać kręgosłupa, a tylko wzmacniać mięśnie.
Pierwszą czynnością powinno być sprawdzenie czy
dziecko podczas próby pociągania go lekko do góry
przyciąga bródkę do klatki piersiowej, ten ruch sygna-

na brzuchu potrafi na krótko unosić główkę. Początki
układania na brzuszku nie są łatwe, dzieci reagują
płaczem, ale świadomość rodziców, że zdolność wyko-
nywania prawidłowych ruchów głowy wzmacnia mięś-
nie karku, pleców i ramion nie powinna zniechęcać ich
do takiego układania. W pozycji na brzuchu dziecko
próbuje utrzymać głowę w linii środkowej ciała, co jest
początkiem takich ruchów jak: pełzanie i raczkowanie.
Stanowią one pierwszą formę poruszania się dziecka.
Trzymanie główki linii środkowej ciała jest ćwiczeniem
całej koordynacji i reakcji równowagi, co jest podstawą
późniejszego chodzenia. W wieku 3-4 miesięcy życia
dziecka rozpoczyna się etap nauki wykorzystywania
precyzyjnych czynności manualnych. Dziecko zaczyna
koordynować pracę rąk ze wzrokiem. Potrafi chwytać
samodzielnie przedmioty wkładając je buzi. Noworodek
rodzi się z odruchem chwytania, ale nie wykorzystuje go.
Pierwszym chwytem jest chwyt prosty zwany „małpim".
Następnym etapem jest wykorzystanie stawu łokciowe-
go wtedy dziecko opanowuje chwyt dłoniowo-łokciowy.
Kolejnym etapem w rozwoju chwytania jest uruchomie-
nie palców dłoni, przy czym kciuk przywodzi jedynie do
pozostałych, jest to chwyt zwany „nożycowym". Dopie-
ro około 8-9 miesiąca życia dziecko opanowuje chwyt
polegający na przeciwstawieniu kciuka i palca wskazu-
jącego. Jest to chwyt zwany chwytem pęsetowym. Na
tym etapie rozwoju bardzo dobrze funkcjonuje koordy-
nacja wzrokowo-ruchowa. Stymulowanie chwytania
przedmiotów i manipulowania nimi jest bardzo ważne.
W umyśle dziecka powstają wyobrażenia przedmiotu,
który wzięło do rączki, powąchało, czy też włożyło do
buzi. Bawiąc się z dzieckiem możemy stymulować tę
umiejętność. Układamy rozebrane niemowlę na mate-
racyku. Rozebrane niemowlę stymuluje się do zabawy
własnym ciałem, przede wszystkim rączkami i nóżkami.
W pobliżu układamy różne przedmioty, a dziecko za-
chęcamy by poznawało je przez dotyk. Prowokujemy
je do skupienia uwagi na zabawce i uchwyceniu jej.
Podajemy zabawkę raz z jednej strony, raz z drugiej
lub nad głową dziecka. Zabawka, którą stymulujemy

lizuje gotowość dziecka do prób samodzielnego sie-
dzenia lub siadania. Ćwiczenie wykonujemy układając
dziecko w pozycji leżącej na plecach, lekko podciąga-
my za rączki, dziecko powinno wtedy chwycić kciuki
rodzica. Wzmacnia to chwyt. Można podać do chwyta-
nia kolorowe obręcze, lekko pociągając je do siebie
stymulując dziecko do uniesienia się. W czasie wyko-
nywania tego ćwiczenia bioderka i nóżki dziecka po-
winny być podtrzymywane. Stymulację siedzenia i sia-
dania możemy rozpocząć po ukończeniu 5 miesiąca
życia. Kolejną umiejętnością w rozwoju dziecka powin-
no być przejście z pozycji leżącej do stania przy po-
mocy rodzica. Dziecko podtrzymywane jest pod pachy.
W 7-8 miesiącu życia dziecka mięśnie nóg i tułowia są
na tyle rozwinięte, aby mogło podejmować takie próby.
Również te umiejętności można stymulować pod wa-
runkiem, że dziecko osiągnęło wcześniejsze umiejęt-
ności rozwojowe. Umiejętność stania można stymulo-
wać, trzymając dziecko pod pachy i stawiając gołe
stopy dziecka na twardym, płaskim podłożu. Ćwicze-
niem tym w formie zabawy stymulujemy usztywnienia
kolan. Wieszanie w łóżeczku kolorowych uchwytów
stymuluje do chwytania i podciągania. Ćwiczenia sty-
mulujące stanie i chodzenie powinny być wykonywane
w atmosferze spokoju. Towarzyszyć może relaksująca
muzyka, która łagodzi emocje i strach dziecka.

SZANOWNI PAŃSTWO,
Od października 2014 r. uzyskają Państwo bezpłatny
dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych z dnia 17 września 2014 r. w sprawie
zawarcia umowy z wydawnictwem o świadczenie usług
i udzielenie licencji na dostęp do wirtualnej czytelni
dla członków samorządu pielęgniarek i położnych,
z powyższej oferty będą Państwo mogli skorzystać
składając wniosek o nadanie dostępu do Serwisu
iBUK do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Rzeszowie.

Księgozbiór online zawiera specjalistyczne, nauko-
we i popularnonaukowe publikacje w języku polskim
z zakresu medycyny, psychologii, prawa i innych
dziedzin, wydane przez renomowane polskie oficyny.
Dzięki zaawansowanej technologii i dostępowi online
będzie można bezpłatnie korzystać z serwisu przez
całą dobę z dowolnego miejsca.

Więcej informacji na naszej stronie
www.oipip.rzeszow.pl
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RECEPTA PIELĘGNIARSKA.
Opis procesu legislacyjnego związanego z możliwością

wystawiania recept na leki przez pielęgniarki i położne w Polsce
oraz przegląd sytuacji w wybranych państwach na świecie

Monika Binkowska Bury, Anna Bartosiewicz, Paweł Januszewicz
Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski

Wprowadzenie.
Pragniemy zwrócić uwagę na swoistą rewolucję,

która już od przyszłego roku czeka środowisko polskich
pielęgniarek i położnych. Już od stycznia 2016 r. uzy-
skają one uprawnienia do wypisywania recept. Kompe-
tencję tę nabędą w myśl przyjętej w lipcu 2014 r.
nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.
Proponowane zmiany nadają nowe uprawnienia zawo-
dowe pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł
magistra do samodzielnego ordynowania leków. Osoby
z wykształceniem licencjackim będą mogły wypisywać
tzw. recepty powtórne, jako kontynuacja leczenia na
zlecenie lekarza.

Te zmiany to ukłon w stronę pacjenta, dla którego
nowe kompetencje białego personelu oznaczają jedno:
poprawę, efektywność i lepszą dostępność do usługi
zdrowotnej. W kontekście polskiej służby zdrowia,
przeciążonej wszechobecnymi kolejkami i borykającej
się z koniecznością długiego oczekiwania na realizację
świadczenia medycznego, każda inicjatywa zmieniająca
ten stan rzeczy, będzie przyjęta z aprobatą. Ułatwienie
kontynuacji leczenia i jak najszybsze podjęcie diagno-
styki pacjenta bez konieczności oczekiwania na wizy-
tę lekarską, które przewidują zmiany - wpisują się
w proces stałego podnoszenia standardów opieki
zdrowotnej, zwłaszcza dla społeczności lokalnych
i wiejskich.

Zmiany to sygnał wysyłany również pod adresem
polskiego środowiska pielęgniarek i położnych uzyska-
nie szerszych uprawnień i kompetencji zawodowych
ma szansę zmienić status zawodowy i podnieść prestiż
tej grupy społecznej. Istotą jest bowiem powierzenie
pielęgniarkom/położnym szerszych niż dotychczas
uprawnień związanych z możliwością zlecania określo-
nego pakietu badań diagnostycznych, zlecania leków
i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Rozwiąza-
nia dotyczące wystawiania recept przez pielęgniarki
i położne, które w Polsce stanowią novum, funkcjonują
z powodzeniem w wielu państwach, a szczególnie
w krajach UE. Uprawnienia te są zróżnicowane i zależą
od systemu opieki zdrowotnej, rozmieszczenia populacji

i statusu zawodu pielęgniarki i położnej w danym kraju,
jednak faktem jest, że przynoszą korzyści zarówno dla
pacjentów jak i całego systemu.

Pacjenci bardziej przestrzegają zaleceń terapeuty-
cznych, mają łatwość ponownej konsultacji z pielęg-
niarką lub położną, które postrzegane są jako profesjo-
nalnie przygotowane i uzyskują dobre efekty w komu-
nikacji z pacjentem. Owo racjonalne gospodarowanie
zasobami ochrony zdrowia ma przełożenie na efekty
ekonomiczne, satysfakcję pielęgniarek i położnych,
satysfakcję samych pacjentów oraz oszczędność czasu.
Zasługujące na uwagę zmiany legislacyjne, przyjęte
w lipcu 2014 r. przez polski parlament, wprowadzają
w życie nowe rozwiązania, w oparciu o dwa dodane
artykuły: 15a i 15b. Zgodnie z projektowanymi prze-
pisami, pielęgniarka i położna z tytułem zawodowym
magistra będzie miała prawo samodzielnie ordynować
określone leki i wystawiać na nie recepty, a także ordy-
nować oraz wystawiać zlecenia na określone wyroby
medyczne. Warunkiem będzie ukończenie specjalisty-
cznego kursu. Natomiast pielęgniarki i położne z ty-
tułem licencjata będą mogły na zlecenie lekarza wysta-
wiać recepty na określone leki niezbędne do kontynu-
acji leczenia. Warunkiem będzie także ukończenie
kursu specjalistycznego w tym zakresie.

Sprawa odpłatności za kursy dla wykonujących
zawód nie jest na razie ustalona. W uzasadnieniu pro-
jektu ustawy, która rozszerza uprawnienia pielęgniarek
i położnych, szacuje się, że jednostkowy koszt takiego
kursu może wynieść ok. 450 zł., a jego finansowanie
będzie mogło być pokryte przez pracodawców lub
osoby zainteresowane nabyciem uprawnień wynikają-
cych z projektowanej ustawy. Jednocześnie, w myśl
znowelizowanej ustawy, pielęgniarki i położne będą
miały prawo wystawiać skierowania na wykonanie
określonych badań diagnostycznych, w tym medycznej
diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wyma-
gających metod diagnostycznych i leczniczych stwa-
rzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Chcielibyśmy zaznaczyć, że powyższe przepisy
nie obligują pielęgniarek i położnych do realizacji wymie-
nionych w nich uprawnień tj. wystawiania recept i wyda-

WARTO WIEDZIEĆ

- 22 -

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, MAJ - CZERWIEC 2015



wania skierowań na określone badania diagnostyczne.
To od ich decyzji będzie zależeć, czy podejmą działania
celem ich uzyskania. Inaczej sprawa kształtuje się
w przypadku studentów pielęgniarstwa i położnictwa.
Zmiany w ustawie spowodowały konieczność wprowa-
dzenia w programach kształcenia na obu kierunkach
treści dotyczących ordynacji leków. Jako organizatorzy
kształcenia na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
studia I i II stopnia w jednej z wiodących uczelni wyż-
szych w Polsce, wypuszczającej rocznie ok. 250 pie-
lęgniarek i położnych, pragniemy zainteresować śro-
dowisko pielęgniarek i położnych najnowszymi wyda-
rzeniami w naszym kraju. Wszystkich, którzy chcieliby
otrzymać więcej informacji na ten temat i zarazem
podzielić się własnymi doświadczeniami zachęcamy
do dyskusji.

Środowiska lekarzy, pielęgniarek, położnych jak
i populacji otwartej podchodzą do propozycji z rezerwą.
Z perspektywy nauczycieli akademickich, naukowców
jesteśmy ciekawi efektów przyjęcia nowych rozwiązań
i oceniamy tę propozycję jako kolejny milowy krok
w rozwoju pielęgniarstwa polskiego.

W celu przedstawienia sytuacji prawnej w dziedzinie
wypisywania recept przez pielęgniarki i położne
w Polsce należy odwołać się do przepisów ustawy
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położ-
nej [1]. Przedmiotowe zagadnienie regulują art. 15a -
15b, które zostały dodane do ww. ustawy na mocy
ustawy z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych
ustaw [2]. Przedmiotowy projekt ustawy o zmianie
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (druk sej-
mowy nr 2504/VII kad.) był projektem wniesionym
przez rząd [3]. Projekt ten wpłynął do Sejmu 18 czer-
wca 2014 r., a 23 czerwca 2014 r. został on skierowany
do 1 czytania. Dnia 24 czerwca odbyło się 1 czytanie,
po którym Marszałek Sejmu skierowała ww. projekt do
rozpatrzenia przez Komisję Zdrowia. W dniu 9 lipca
2014 r. Komisja Zdrowia udzieliła pozytywnej reko-
mendacji rozpatrywanemu projektowi. Drugie czytanie
projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu
w dniu 11 lipca 2014 r. Sejm skierował projekt ponow-
nie do Komisji Zdrowia w celu rozpatrzenia poprawek
zgłoszonych w drugim czytaniu. W dniu 21 lipca 2014 r.
Komisja Zdrowia w sprawozdaniu wnosiła o poparcie
jedynie części poprawek. Dnia 22 lipca Sejm przystą-
pił do 3 czytania projektu ustawy, po którym odbyło się
głosowanie. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych in-
nych ustaw został przyjęty przez 227 posłów. Senat,
który rozpatrywał ww. ustawę w dniu 24 lipca 2014 r.,

Stan prawny.

nie wniósł poprawek. Dzień później przekazano ustawę

do podpisu Prezydentowi. Dnia 12 sierpnia 2014 r.
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o zawo-
dach pielęgniarki/położnej oraz niektórych innych
ustaw. Ustawa została opublikowana w Dzienniku
Ustaw 27 sierpnia 2014 r. (Dz. U. poz. 1136), a weszła
w życie 11 września 2014 r. Przedmiotowy akt prawny
rozszerzył uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położ-
nych posiadających dyplom ukończenia studiów dru-
giego stopnia o samodzielne ordynowanie niektórych
leków, w tym wystawianie na nie recept.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej, w ramach samodzielnego wykony-
wania świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,
leczniczych i rehabilitacyjnych, pielęgniarka i położna
posiadające dyplom ukończenia studiów drugiego
stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz
pielęgniarka i położna posiadające tytuł specjalisty
w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa mają prawo
samodzielnie: ordynować leki zawierające określone
substancje czynne, z wyłączeniem leków zawierających
substancje silnie działające, środki odurzające i substan-
cje psychotropowe, oraz środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia żywieniowego, w tym wystawiać na nie
recepty; ordynować określone wyroby medyczne,
w tym wystawiać na nie zlecenia albo recepty. Omawia-
ny przepis stanowi, że ww. uprawnienia będą przysłu-
giwać pielęgniarkom i położnym po ukończeniu specja-
listycznego kursu.

Ustęp 2 tego artykułu reguluje sytuację pielęgniarek
i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów
co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniar-
stwo lub położnictwo. Zgodnie z przepisem, w ramach
realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki,
leczenia i rehabilitacji, mają one prawo wystawiać re-
cepty na leki, z wyłączeniem leków zawierających
substancje psychotropowe, oraz środki spożywcze
specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne
do kontynuacji leczenia. Podobnie jak w przypadku
uprawnień dla pielęgniarek i położnych posiadających
dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kie-
runku pielęgniarstwo lub położnictwo albo tytuł specja-
listy w tej dziedzinie - warunkiem ich nabycia będzie
ukończony kurs specjalistyczny. Jednak w myśl art.
15a ust. 7 obowiązek jego ukończenia nie dotyczy
pielęgniarek i położnych, które w ramach kształcenia
w szkołach pielęgniarskich i szkołach położnych lub
w ramach szkolenia specjalizacyjnego nabyły wiedzę
objętą takim kursem. Sprawa odpłatności za specjali-
styczne kursy nie jest na razie ustalona. W uzasad-
nieniu projektu ustawy, która rozszerza uprawnienia
pielęgniarek i położnych, szacuje się, że jednostkowy
koszt kursu specjalistycznego może wynieść ok. 450 zł.
a jego finansowanie będzie mogło być pokryte przez
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pracodawców lub osoby zainteresowane nabyciem
uprawnień wynikających z projektowanej ustawy.
Ponadto, art. 15a ust. 6 przewiduje, że pielęgniarki
i położne posiadające tytuł specjalisty w dziedzinie pie-
lęgniarstwa lub dyplom ukończenia studiów co najmniej
pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub po-
łożnictwo, mają prawo wystawiać skierowania na wyko-
nanie określonych badań diagnostycznych, w tym me-
dycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań
wymagających metod diagnostycznych i leczniczych
stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślono,
że osoby posiadające dyplom ukończenia studiów
pierwszego lub drugiego stopnia na kierunkach pielęg-
niarstwo lub położnictwo, uzyskany w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie
niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, których
dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej został uznany
w Polsce za równorzędny z dyplomem ukończenia
polskiej szkoły pielęgniarskiej będą mogły uzyskać
uprawnienia przewidziane w art. 15a ust. 1 i 2 po ukoń-
czeniu kursu specjalistycznego w tym zakresie. Ustawa
w art. 15a ust. 8 przewiduje dwa akty wykonawcze
Ministra Zdrowia, które skonkretyzują zakres uprawnień
pielęgniarek i położnych, a także całą procedurę zwią-
zaną z wystawianiem recept. Minister Zdrowia w drodze
rozporządzenia określi wykaz substancji czynnych
zawartych w lekach, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia, wyrobów medycznych i badań diagno-
stycznych (art. 15a ust. 8 pkt 1 i 2). Ponadto przepis
zawiera upoważnienie dla Ministra do wydania rozpo-
rządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęg-
niarki i położne (art. 15a ust. 8 pkt 3-6). Będzie ono
regulować m.in. sposób i tryb wystawiania recept, wzór
recepty, a także sposób kontroli ich wystawiania i prze-
chowywania. Obydwa akty prawne znajdują się obec-
nie na etapie prac legislacyjnych w Departamencie
Pielęgniarek i Położnych oraz w Departamencie Polityki
Lekowej Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z ustawą, wy-
danie ww. rozporządzeń przez Ministra nastąpi po
zasięgnięciu opinii Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,
Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady
Aptekarskiej. W ocenie eksperta Biura Analiz Sejmo-
wych procedura zasięgania opinii ww. Podmiotów

Należy zauważyć, że przepisy powyższe nie
obligują pielęgniarek i położnych do realizacji wy-
mienionych w nich uprawnień tj. wystawiania re-
cept i wydawania skierowań na określone badania
diagnostyczne, bowiem to od decyzji pielęgniarek
i położnych będzie zależeć czy podejmą działania
celem ich uzyskania.

zasługuje na pozytywną ocenę, ponieważ wystawiając

receptę pielęgniarka albo położna może nie stwierdzić
zmiany stanu pacjenta, który uzasadnia zastosowanie
innego leku lub terapii. Niedostosowanie terapii do
stanu pacjenta może zaś spowodować dla tego pacjen-
ta bardzo istotne negatywne konsekwencje [4]. Dodane
przepisy art. 15a i 15b spowodowały konieczność
wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 maja 2012 roku
w sprawie standardów kształcenia dla kierunków stu-
diów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji,
pielęgniarstwa i położnictwa [5]. Studenci w ramach
kształcenia zawodowego na kierunkach pielęgniarstwo
i położnictwo uzyskają wiedzę i umiejętności w zakre-
sie ordynacji leków. Program kształcenia będzie za-
wierał założenia programowe określające rodzaj, cel
i system kształcenia, czas jego trwania, sposób orga-
nizacji i sprawdzania efektów kształcenia, plan naucza-
nia określający moduły kształcenia teoretycznego,
a także placówki kształcenia praktycznego. Organiza-
torami kształcenia mogą być uczelnie, szkoły prowa-
dzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzi-
nie nauk medycznych, podmioty lecznicze, oraz inne
podmioty po uzyskaniu wpisu do rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplomowe. Niestety
przedmiotowe rozporządzenie nie zostało dotąd zmie-
nione, a jego projekt nie został zawarty w projekcie
ustawy nowelizującej. W opinii Biura Analiz Sejmowych
założenie szybkiego wprowadzenia zmian w progra-
mach kształcenia na studiach wyższych wydaje się
zatem mało realistyczne [6].

Zgodnie z art. 15b opisane wyżej czynności zawo-
dowe, o których stanowi art. 15a, pielęgniarka i położna
wykona po uprzednim osobistym badaniu fizykalnym
pacjenta. Jeżeli natomiast będzie to uzasadnione sta-
nem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumenta-
cji medycznej, pielęgniarka albo położna uprawniona
będzie do wystawienia recepty albo zlecenia na zaop-
trzenie w wyroby medyczne bez przeprowadzania
osobistego badania pacjenta (art. 15b ust. 2). W takim
wypadku przepis art. 15b ust. 3 przewiduje, że recepta
wystawiona przez pielęgniarkę będzie mogła być prze-
kazana osobie upoważnionej przez pacjenta do odbio-
ru albo przedstawicielowi ustawowemu pacjenta, a tak-
że osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi
udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub
zlecenia mogą być odebrane przez osoby trzecie bez
szczegółowego określania tych osób. Takie upoważ-
nienie lub oświadczenie odnotowuje się w dokumentacji
medycznej (art. 15b ust. 4).

Art. 4 ustawy nowelizującej ustawę o zawodach
pielęgniarki i położnej przewiduje, że recepty na leki
zawierające określone substancje czynne oraz na
środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywienio-
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wego, recepty i zlecenia na określone wyroby medycz-
ne oraz skierowania na określone badania diagno-
styczne, o których mowa w art. 15a ustawy zmienianej,
mogą być wystawiane przez uprawnione pielęgniarki
i położne nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2016 r.
W opinii Biura Analiz Sejmowych okres ten może
okazać się zbyt krótki na zorganizowanie i przeprowa-
dzenie odpowiednich kursów. Ekspert twierdzi, że nie
jest to jednak słabością proponowanych rozwiązań,
ponieważ nie przeprowadzenie kurów w terminie nie
pogorszy ani sytuacji pacjentów, ani pielęgniarek
i położnych, a jedynie odsunie faktyczną możliwość
zastosowania proponowanych zmian w praktyce
funkcjonowania podmiotów leczniczych [4].

W uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej
wskazano, że zmiany, które wejdą w życie obejmą
swym oddziaływaniem następujące podmioty:

świadczeniobiorców (33011012 osób - centralny wy-
kaz ubezpieczonych na dzień 31 grudnia 2012 r.),
którzy dzięki rozszerzeniu kompetencji i uprawnień pie-
lęgniarek i położnych zyskają na dostępności do
świadczeń opieki zdrowotnej w szczególności w pod-
stawowej opiece zdrowotnej (POZ) i ambulatoryjnej
opiece specjalistycznej (AOS);

pielęgniarki i położne, w szczególności realizujące
świadczenia w rodzaju POZ i AOS, oraz realizujące
świadczenia w ramach umów z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia (ok. 37500 pielęgniarek zgłoszonych do
realizacji świadczeń w POZ, ok. 18800 pielęgniarek
zgłoszonych do realizacji świadczeń w AOS, ok. 5400
położnych realizujących świadczenia w POZ i ok. 3600
w AOS - dane z Narodowego Funduszu Zdrowia).
W odniesieniu do części pacjentów nastąpi skrócenie
czasu oczekiwania na diagnozę i rozpoczęcie oraz
kontynuacja leczenia;

organizatorów kształcenia podyplomowego pielęg-
niarek i położnych (w liczbie 239 - dane z Centrum
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych).
Organizatorzy będą mogli prowadzić szkolenia na kursie
specjalistycznym w zakresie ordynacji leków czy konty-
nuacji leczenia, a tym samym wzbogacić swoja ofertę
szkoleniową;

uczelnie wyższe prowadzące kształcenie na studiach
I i II stopnia na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo
(73 na kierunku pielęgniarstwo i 15 na kierunku położ-
nictwo - dane z Ministerstwa Zdrowia). Zmiana będzie
miała charakter organizacyjny i będzie skutkowała ko-
niecznością nowelizacji standardów kształcenia na
studiach I i II stopnia dla kierunku pielęgniarstwo i po-
łożnictwo.

W dalszej części uzasadnienia projektodawcy wska-

1.

2.

3.

4.

zują, że ewaluacja efektów projektu z racji na jego inno-

wacyjność będzie możliwa do oceny po okresie od 1
roku do 2 lat. Jako kryteria oceny efektów wskazano:
• liczbę recept wydanych przez pielęgniarki lub położne
jako ordynacja lub jako kontynuacja leczenia;
• liczbę recept wydanych przez pielęgniarki lub położne
zakończonych wydaniem skierowania na badania diag-
nostyczne;
• liczbę porad udzielonych przez pielęgniarki i położne
zakończonych wydaniem recept.

W uzasadnieniu wskazano ponadto, że istnieją
przypuszczenia, iż

Podsumowując, należy stwierdzić, że dopełnieniem
reformy będzie wydanie rozporządzeń Ministra Zdrowia,
które szczegółowo określą tryb wystawiania recept oraz
szczegółowe wytyczne dot. leków ordynowanych przez
pielęgniarki i położne. Obecnie projekty ww. rozporzą-
dzeń trafiły do konsultacji społecznych, a zatem ilość
zgłoszonych w trakcie tych konsultacji uwag wpłynie
na długość dalszych prac legislacyjnych w Ministerstwie
Zdrowia.

Ostatnie dwudziestolecie to okres dynamicznych
przemian społecznych i gospodarczych, które doprowa-
dziło do mniejszych lub większych zmian w różnych
grupach zawodowych. Niektóre zawody zanikają, inne
stają się bardziej perspektywiczne, a jeszcze inne
przejmują nowe obszary odpowiedzialności. Tak jest
w przypadku pielęgniarek, których funkcje w większości
krajów uległy zmianie. Pielęgniarstwo rozwinęło się jako
grupa zawodowa, posiadająca praktyczną wiedzę i doś-
wiadczenie w sprawowaniu opieki nad pacjentem.
Możliwość przepisywania recept i ordynowania leków
przez pielęgniarki to jeden z przykładów zmian zacho-
dzących w zawodzie pielęgniarskim w ostatnich czasach,
gdyż w wielu państwach to właśnie pielęgniarki otrzy-
mują nowe i bardziej odpowiedzialne zadania. Możli-
wość przepisywania recept przez pielęgniarki lub jej
brak jest w poszczególnych państwach uwarunkowana
m. in. sytuacją społeczno-gospodarczą, formą organi-
zacji placówek służby zdrowia oraz kierunkami polityki
w zakresie ochrony zdrowia. Nie bez wpływu pozostają
również tradycje kulturowe oraz status i prestiż zawodu,

pielęgniarki i położne będą wysta-
wiać ok. 20% recept na leki w chorobach przewle-
kłych w podstawowej opiece zdrowotnej oraz
ok. 10% w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,
dotychczas wystawianych przez lekarza. Zakłada
się, że ok. 10% porad u pielęgniarki i położnej pod-
stawowej opieki zdrowotnej zakończy się wyda-
niem skierowania na badania diagnostyczne w tym
medycznej diagnostyki laboratoryjnej.

Opis sytuacji w wybranych krajach na świecie.

ukształtowane w danym państwie.
Analiza rozwiązań prawnych dotycząca przepisywania
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recept przez pielęgniarki w poszczególnych państwach
wymaga uwzględnienia wielu aspektów funkcjonowania
przedmiotowego obszaru pracy pielęgniarek. W omówie-
niu podkreślono takie kwestie jak system edukacji pielęg-
niarskiej i system szkoleń, relacje zawodu pielęgniarki
z innymi lekarskimi profesjami, rangę aktu prawnego re-
gulującego ww. obszar pracy pielęgniarek (akt ustawowy/
podstawowy), koszty budżetowe wprowadzonych roz-
wiązań, skutki społeczne, gospodarcze i budżetowe wy-
nikające z rozszerzenia uprawnień pielęgniarek, a także
korzyści dla państwa jako całości.

W 1998 roku pierwszy raz zwrócono uwagę na po-
trzebę wprowadzenia uprawnień do przepisywania leków
przez pielęgniarki i położne. W 2001 roku opracowano
przegląd międzynarodowych uregulowań w zakresie
przepisywania leków przez pielęgniarki/położne, celem
zbadania możliwości dla wprowadzenia takiego rozwią-
zania w Irlandii. Poza oczywistymi korzyściami związa-
nymi z ułatwieniem dostępu do usług zdrowotnych,
zidentyfikowano dodatkowe czynniki, które przemawiały
na korzyść przyjęcia rozwiązań prawnych w zakresie
przepisywania recept przez pielęgniarki np. opieka dia-
betologiczna, poprawa poziomu usług medycznych,
oraz zmiany społeczno-demograficzne - starzejące się
społeczeństwo. Pierwszy akt prawny, nadający pielęg-
niarkom/położnym uprawnienia do przepisywania leków,
został wydany przez Ministra ds. Zdrowia i Dzieci,
w marcu 2006 r. a następnie znowelizowany w 2007 r.
Obecnie obowiązujące akty prawne uprawniają Reje-
strowane Pielęgniarki Praktyki (Registered Nurse Prac-
titioners) - RNP do przepisywania leków z nieograni-
czonego receptariusza, lecz wyłącznie te, które są
związane z wykonywaną przez nich pracą oraz zgodnie
z listą zatwierdzoną przez pracodawcę. Substancje
kontrolowane (psychotropowe i odurzające) podlegają
znacznym ograniczeniom, a każda recepta wystawiona
przez RNP posiada numer rejestracyjny, tzw. PIN, na-
dany przez Irlandzką Radę ds. Pielęgniarek (An Board
Altranais).

W celu uzyskania certyfikatu uprawniającego pielęg-
niarki/położne do przepisywania leków, należy odbyć
kurs podyplomowy. Uczestnikiem kursu może być osoba

Przedstawione niżej informacje, jeśli nie wskazano inaczej,
oparto na publikacji Jane Ball pt. Uaktualniony przegląd prak-
tyki przepisywania leków przez pielęgniarki na świecie.
(Implementing Nurse Prescribing. An updated Review of
Current Practice Internationally) opublikowanej przez Polskie
Towarzystwo Pielęgniarskie w 2011 [7].
Irlandia.

z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym.
Kurs składa się z zajęć teoretycznych (przynajmniej 28
dni), odbytych w okresie 6 miesięcy oraz szkolenia prak-
tycznego (12 dni), odbytego pod nadzorem wyznaczo-

nego lekarza - mentora. Po pozytywnym ukończeniu
kursu otrzymuje się wpis do rejestru An Bord Altranais,
który jest niezbędny w celu uzyskania ww. certyfikatu.
W roku 2011 An Bord Altranais zostało zastąpione przez
organ o nazwie - The Nursing and Midwifery Board of
Ireland [8].
Koncepcja przepisywania recept przez pielęgniarki i po-
łożne mogła zostać wprowadzona w praktyce funkcjo-
nowania służby zdrowia m. in. dzięki zaangażowaniu
wielu grup zawodowych: pielęgniarek, położnych, leka-
rzy, farmaceutów, urzędników zarządzających ochroną
zdrowia, instytucji edukacyjnych, pacjentów oraz związ-
ków zawodowych pielęgniarek. Z badań wynika, że
zarówno pacjenci, jak i pielęgniarki i położne są przeko-
nani o słuszności wprowadzenia ww. uprawnień i licz-
nych korzyściach z nimi związanych tj. zintegrowana
opieka nad pacjentem, poprawa usług zdrowotnych,
lepsze przestrzeganie zaleceń terapeutycznych, a także
oszczędność czasu pacjentów i pielęgniarek [7, 9].

Inicjatorem poszerzenia praktyki pielęgniarskiej
o przepisywanie lekarstw były środowiska pielęgniar-
skie. Pierwsza ustawa dotycząca możliwości przepisy-
wania produktów leczniczych weszła w życie w paździer-
niku 1994 r. i dotyczyła leków z receptariusza dla pielęg-
niarek rejonowych i środowiskowych. Uprawnienia te
zostały rozszerzone w 2002 roku dla większej grupy
pielęgniarek. Uwzględniały również listę leków oraz licz-
bę wskazań terapeutycznych. Kolejnym etapem reformy
były uprawnienia do „uzupełniającego” przepisywania
leków, które pozwalały na przepisywanie leków z roz-
szerzonego Brytyjskiego Receptariusza Narodowego,
z wyjątkiem substancji psychotropowych [10]. Zakres
tych uprawnień stale poszerzał się w latach 2003-2004,
a w 2006 utworzono stanowisko Pielęgniarki z Niezależ-
nymi Uprawnieniami do Przepisywania Leków, które
uprawniało pielęgniarkę (po odpowiednim przeszko-
leniu) przepisywać wszystkie leki z pełnego Brytyjskiego
Receptariusza Narodowego z uwzględnieniem wybra-
nych leków psychotropowych. W związku z powyż-
szym zakres leków, który może być przepisywany przez
pielęgniarki jest różny, w zależności od kategorii posia-
danych przez nie uprawnień.

Początkowo szkolenia uprawniające do przepisywa-
nia recept były stosunkowo krótkie - obejmowały
4-dniowe kursy. Obecnie kształcenie w zakresie prze-
pisywania leków zostało już włączone do programów

Wielka Brytania.

uczelni dla pielęgniarek i położnych. Pielęgniarki i położ-
ne zainteresowane nabyciem uprawnień do wystawiania
recept zobowiązane są do zrealizowania obowiązkowego
kursu specjalistycznego. Pielęgniarki rejonowe i środo-
wiskowe muszą ukończyć 10-dniowy kurs oraz odbyć
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10-dniowe zajęcia praktyczne pod nadzorem lekarza.
Pielęgniarki z uprawnieniami niezależnymi i uzupełniają-
cymi obowiązuje bardziej kompleksowe szkolenie, które
obejmuje kurs teoretyczny, trwający co najmniej 26 dni
oraz 12 dni stażu praktycznego pod kierunkiem lekarza.
Całość szkolenia musi odbyć się w okresie 3-6 miesięcy.

Nowe uprawnienia dla pielęgniarek cieszyły się i cie-
szą nadal wsparciem innych organizacji medycznych.
Również środowiska lekarskie pozytywnie oceniają przy-
znanie pielęgniarkom dodatkowych uprawnień. Pojawiają
się jednak publikacje i głosy krytyczne dotyczące roz-
szerzenia kompetencji pielęgniarek [11]. Analizując ko-
rzyści wynikające z przepisywania leków przez pielęg-
niarki, wskazuje się przede wszystkim na oszczędność
czasu pacjentów, lekarzy i pielęgniarek, a także na po-
prawę dostępu pacjenta do opieki medycznej. Analizy
Departamentu Zdrowia wykazały zaś, że korzyści wyni-
kające z reformy są większe od poniesionych kosztów.
Podkreśla się w szczególności, że nowe rozwiązania
podniosły autonomię pielęgniarek i położnych, a same
zainteresowane są usatysfakcjonowane wprowadzonymi
zmianami. W 2010 roku, przeprowadzono ocenę fun-
kcjonowania nowych przepisów, które umożliwiły pielęg-
niarkom przepisywanie leków [12]. Przeprowadzony
raport wskazał, że:
• od 2% do 3% pielęgniarek czynnych zawodowo jest
uprawnionych do samodzielnego przepisywania leków;
• 93% pielęgniarek uprawnionych do przepisywania
leków korzysta z tego uprawnienia;
• pielęgniarki przepisują leki głównie w placówkach
podstawowej opieki zdrowotnej;
• wyniki badań wskazują, że wypisywanie recept przez
pielęgniarki jest bezpieczne dla zdrowia pacjentów
i klinicznie uzasadnione;
• stosowane programy edukacyjne przygotowują pielęg-
niarki do przypisywania lekarstw w sposób właściwy;
• pacjenci w zdecydowanej większości akceptują samo-
dzielne przepisywanie leków przez pielęgniarki;
• porównując opiekę świadczoną przez pielęgniarkę lub
lekarza większość pacjentów nie wskazała różnicy;
• wyniki wskazują, że przepisywanie leków przez pielęg-
niarki jest w zdecydowanej większości pozytywnie oce-
niane przez inne zawody służby zdrowia [7, 12].

Zachodzące od kilku dekad zmiany w holenderskim
systemie prawnym, doprowadziły do nowelizacji Ustawy

Holandia.

Zdrowotnej o Zawodach Indywidualnych. W 2006 i 2011
roku., Dutch House of Representatives (

znowelizowała Ustawę Zdrowot-
ną o Zawodach Indywidualnych (Article 36 of the Indi-
vidual Healthcare Professions Act). W wyniku zmian,
pielęgniarki uzyskały prawo wykonywania usług medycz-

Holenderska
Izba Reprezentantów)

nych zastrzeżonych wcześniej dla lekarzy. Od stycznia
2012 roku uzyskały prawo przypisywania lekarstw
z obszaru swoich specjalności zawodowych, z kolei
w lutym 2014 r. pielęgniarki specjalizujące się w opiece
nad chorymi na cukrzycę i choroby płuc, również uzyska-
ły takie uprawnienia. Od września 2014 r. prawem tym
objęto również pielęgniarki zajmujące się pacjentami
onkologicznymi. Powyższe zmiany były możliwe dzięki
nowemu programowi polityki zdrowotnej, przyjętemu
przez Ministerstwo Zdrowia. Rozszerzenie uprawnień
pielęgniarek było uzasadnione obawą postępującej
niewydolności służby zdrowia z powodu zmian demogra-
ficznych (starzenie się społeczeństwa i mała liczba
rodzących się dzieci) i dużej ilości osób chorych na cuk-
rzycę (ok. 1 mln chorych). Rozszerzenie uprawnień pie-
lęgniarek miało pozwolić na lepsze wykorzystanie do-
stępnych zasobów ludzkich w ochronie zdrowia [7,13].
W Holandii zdecydowana większość lekarzy popiera
przyznanie praw do przypisywania leków pielęgniarkom,
wdrożenia systemu obawiają się jednak pracodawcy
w związku z czym w praktyce mogą się pojawić prze-
szkody.

Przepisywanie leków przez pielęgniarki w Stanach
Zjednoczonych jest związane ze wzrostem znaczenia
Dyplomowanej Pielęgniarki z Zaawansowaną Praktyką

. Praktyka
przepisywania leków przez pielęgniarki w USA wystę-
puje zarówno w opiece podstawowej jak i specjalistycz-
nej. Opisanie rozwiązań dotyczących przepisywania
leków przez pielęgniarki w USA jest o tyle problema-
tyczne, że pielęgniarki nabywają uprawnienia na pozio-
mie stanowym a nie federalnym, a każdy stan ma swoje
własne akty prawne regulujące przepisywanie leków
przez pielęgniarki [7,14].

Grupy uprawnione do przepisywania leków w więk-
szości stanów to Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki,
w tym Pielęgniarki Praktyki, Certyfikowane Położne,
oraz Pielęgniarki Specjalistki Kliniczne. W większości
stanów od Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki wy-
maga się posiadania zaawansowanych kwalifikacji
podyplomowych lub szkoleń specjalistycznych, celem
uzyskania ww. uprawnień. Większość kursów prowa-
dzona jest na poziomie magisterskim, a zatem zdecy-
dowana większość Pielęgniarek Praktyki posiada tytuł

Stany Zjednoczone.

(Advanced Practice Registered Nurse, APRN)

magistra. Jedną z najczęściej wymienianych barier dla
rozwoju poszerzonych uprawnień dla pielęgniarek jest
opór ze strony środowisk lekarskich i farmaceutycznych,
natomiast wielu lekarzy w indywidualnych kontaktach
popiera zwiększenie kompetencj i pielęgniarek
z uwzględnieniem prawa do przepisywania leków.
W celu przyjęcia odpowiednich rozwiązań prawnych
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potrzebne były intensywne konsultacje ze środowiskami
lekarskimi i odpowiednimi władzami ustawodawczymi
w poszczególnych stanach. Ubezpieczenie od odpowie-
dzialności zawodowej pozostaje w gestii poszczególnych
pielęgniarek.
Badanie pokazuje, że przepisywanie leków przez pielęg-
niarki znacznie zwiększyło dostęp do opieki medycznej
i ulepszyło standardy usług medycznych [7, 15].

Głównym uzasadnieniem dla przyznania pielęgniar-
kom możliwości przepisywania leków była chęć poprawy
jakości usług dla pacjentów, odciążenie pracą lekarzy,
a także ułatwienie dostępu do lekarzy dla pacjentów
w odległych obszarach kraju. Pilotażowy program prze-
pisywania leków przez pielęgniarki miał miejsce
w 1988 roku, a od 1994 roku wszystkie pielęgniarki śro-
dowiskowe mają uprawnienia do wystawiania recept.
Początkowo przygotowywano pielęgniarki do tej roli na
10-tygodniowych kursach dla pielęgniarek po specjaliza-
cji i 20-tygodniowych dla pielęgniarek bez specjalizacji.
Wszystkie pielęgniarki środowiskowe, które chcą sko-
rzystać z rozszerzenia uprawnień są obowiązane ukoń-
czyć kurs z zakresu farmakologii i farmacji. Pomimo
pojawiającej się krytyki ww. rozwiązań ze strony lekarzy,
szczególnie w zakresie umiejętności diagnostycznych
pielęgniarek, wskazuje się na poprawę standardów
świadczonych usług i ułatwiony dostęp pacjentów do
leków. [7]

Pielęgniarki Praktyki ), to
jedyna grupa pielęgniarek w Australii, która posiada
kompetencje do przepisywania leków. Po raz pierwszy
wprowadzono to rozwiązanie w 2004 roku. Podobnie jak
w innych krajach, głównym czynnikiem który był brany
pod uwagę przy rozszerzeniu uprawnień pielęgniarek
była poprawa wydajności i efektywności świadczenia
usług medycznych dla pacjentów, a w szczególności
tych, którzy mieszkają w oddalonych rejonach, gdzie
dostęp do lekarza jest utrudniony.
Przedstawienie sytuacji na tle całego państwa w zakre-
sie przepisywania leków przez pielęgniarki jest utrud-
nione ze względu na strukturę federacyjną Australii.
Każdy stan ma własną autonomię w obrębie własnej

Szwecja.

Australia.
(Nurse Practitioners

jurysdykcji. Pielęgniarki Praktyki mogą przypisywać leki
w zakresie zgodnym z ich obszarem specjalizacji we
wszystkich stanach z wyjątkiem Terytorium Północnego.
Wymagane wykształcenie to posiadanie co najmniej
tytułu magistra i co najmniej 5-letnie doświadczenie
zawodowe. Programy kursów obejmują farmakologię
oraz prawne i etyczne aspekty dotyczące przepisywania
leków i nakładające na pielęgniarki odpowiedzialność
za leczenie pacjentów. Nadanie pielęgniarkom nowych

uprawnień spotkało się ze sprzeciwem ze strony Austra-
lijskiego Stowarzyszenia Medycznego i środowisk lekar-
skich, które wyrażały swoje obawy o bezpieczeństwo
pacjentów.
Przepisywanie leków przez pielęgniarki jest rozwiąza-
niem stosunkowo nowym, jednak pierwsze oceny fun-
kcjonowania tego rozwiązania są pozytywne i wskazują
na poprawę jakości usług dla pacjentów, poprawę dostę-
pu pacjentów do leczenia oraz lepsze standardy prakty-
kowania zawodu pielęgniarki [7, 16].

Opieka pielęgniarska w Kanadzie jest regulowana na
szczeblu prowincji i terytoriów przez akty prawne określa-
jące status Pielęgniarek Praktyki (NP). NP po-
siadają uprawnienia do przepisywania leków we wszy-
stkich jurysdykcjach, jednak receptariusze różnią się
znacząco w poszczególnych prowincjach, stąd też
uprawnienia pielęgniarek mogą mieć charakter szerszy
lub węższy. Wymagany poziom wykształcenia do pro-
wadzenia zaawansowanej praktyki pielęgniarskiej to
studia wyższe w zakresie pielęgniarstwa.

Pielęgniarki stanowią uzupełnienie innych grup
zawodowych w ramach modelu zintegrowanej opieki
medycznej [7, 17].

Nadanie nowych kompetencji pielęgniarkom w Nowej
Zelandii było uwarunkowane potrzebą zapewnienia
powszechnie dostępnej i wydajnej opieki zdrowotnej.
Rząd Nowej Zelandii wdrożył uprawnienia pielęgniarek
do przepisywania leków, zezwalając pielęgniarkom spe-
cjalizującym się w opiece nad pacjentami w podeszłym
wieku, a także w medycynie rodzinnej i pediatrii na
przepisywanie leków z zakresu ich specjalizacji w oparciu
o zatwierdzoną listę leków. Model edukacyjny oparty jest
na wymogu posiadania tytułu magistra oraz odbycia
kursu podyplomowego dla pielęgniarek posiadających
już ten tytuł. Przewidziano również 3-stopniowy kurs
obejmujący teorię, zastosowanie praktyczne i podejmo-
wanie decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem farma-
kologii.

Wprowadzenie samodzielnych uprawnień dla pielęg-

Kanada.

Nowa Zelandia .

niarek w Nowej Zelandii, spotkało się ze sprzeciwem
niektórych przedstawicieli profesji medycznych, powo-
dowanym głównie troską o bezpieczeństwo pacjentów.
Mówiąc o korzyściach - wskazuje się na poprawę relacji
pielęgniarka - pacjent oraz poprawę opieki nad chorymi.
W ostatnim czasie zgłaszane są postulaty rozszerzenia
uprawnień do wypisywania recept dla szerszej grupy
zawodowej pielęgniarek [7, 18].

Pielęgniarki pracujące w podstawowej opiece zdro-
wotnej są uprawnione do przepisywania i wydawania

Republika Południowej Afryki.
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- 28 -

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, MAJ - CZERWIEC 2015



warunkujących samodzielną decyzję pielęgniarki
o przepisaniu leków, systemu kształcenia i dostosowa-
nia uprawnień pielęgniarek do aktualnych potrzeb poli-
tyki zdrowotnej danego kraju. Kluczowa jest również
determinacja urzędników i osób tworzących prawo, ich
współpraca i konsultacje ze środowiskami lekarskimi
i pielęgniarskimi oraz właściwa diagnoza sytuacji
w służbie zdrowia i realnych potrzeb pacjentów.

Rozpoczęcie wypisywania recept przez pielęgniarki
i położne nie jest jednorazowym rozwiązaniem, lecz
ewoluującą praktyką, która wymaga zapewnienia ciągłe-
go nadzoru, odpowiedniej regulacji prawnej, właściwe-
go doboru kadry kształcącej i odpowiednio opracowa-
nego systemu edukacji. Spełnienie ww. kryteriów
z pewnością pozwoli na znaczne podniesienie jakości
opieki medycznej i świadczenia usług zdrowotnych
oraz znacznie umocni autonomię zawodową pielęgnia-
rek i położnych.

prawne dot. dodatkowych uprawnień dla pielęgniarek,
sposobów korzystania z tychże uprawnień, sytuacji

leków wyszczególnionych w liście leków. Obowiązuje
ograniczenie do trzech pozycji na jednej recepcie
w klinice. Programy szkoleniowe zakładają, że pielęg-
niarki muszą uzyskać licencję na wydawanie leków,
ukończyć kursy w zakresie oceny stanu klinicznego
i opieki nad pacjentem, a także być zarejestrowane przez
Radę Pielęgniarek RPA.

Obawy przed rozszerzeniem uprawnień dotyczyły
potencjalnego wzrostu kosztów odszkodowań w wyniku
błędnego przepisywania leków przez pielęgniarki. RPA
ma bardzo liczną populację osób zarażonych wirusem
HIV, zatem możliwość przepisywania przez pielęgniarki
leków antyretrowirusowych jest szczególnie uzasad-
niona [7].

Warto wskazać, że już od połowy lat sześćdziesiątych
również pielęgniarki w Botswanie były zaangażowane
w przepisywanie leków ze względu na niewielką liczbę
lekarzy. Funkcja ta została sformalizowana w 1981 roku.
W Botswanie funkcjonuje dobrze rozwinięty i zorganizo-
wany system przepisywania leków przez pielęgniarki.
Dyplomowane pielęgniarki specjalistyczne ze szkoleniem
ponadpodstawowym oraz rodzinne pielęgniarki praktyki
mogą przepisywać leki w zakresie swojej specjalizacji,
zgodnie z zasadami Narodowego Receptariusza Leków
Botswany [7].

Reasumując, proces rozszerzania uprawnień pielęg-
niarek i położnych o możliwość wydawania recept
w poszczególnych państwach w każdym z przedstawio-
nych krajów przebiegał w inny sposób, lecz elementem
wspólnym było zaangażowanie wielu grup zawodowych
w kształt proponowanych zmian. Można stwierdzić, że
w większości krajów przydzielenie nowych zadań pie-
lęgniarkom i położnym miało pozytywny efekt na dzia-
łanie ochrony zdrowia.

Pozytywne doświadczenia takiego rozwiązania
w wielu państwach zachęcały kolejne państwa do
z

Botswana.

Podsumowanie.

miany swoich systemów funkcjonowania służby zdrowia.
Tryb i powszechność realizacji nowych uprawnień przez
pielęgniarki są w naturalny sposób odmienne w poszcze-
gólnych krajach, co jest uwarunkowane m. in. rodzajem
i poziomem przyznawanych kompetencji, poziomem
edukacji uprawniającej do przepisywania leków, a także
rodzajem sytuacji i chorób, w których pielęgniarka
może samodzielnie przepisać dany lek oraz wykazem
leków, jakie mogą być przez pielęgniarkę przepisane.
Ważne są również inne czynniki determinujące pow-
szechność wdrożonej praktyki. Jednym z głównych
czynników jest długotrwałość procesu legislacyjnego,
w trakcie którego opracowuje się szczegółowe regulacje
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Informujemy, iż na podstawie §10 uchwały nr 149/VI/2014 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia
20 marca 2014 r. w sprawie trybu postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania
zawodu pielęgniarki i zawodu położnej oraz sposobu prowadzenia rejestru pielęgniarek i rejestru położnych
przez okręgowe rady pielęgniarek i położnych:
„ … Osoby, które ukończyły liceum medyczne lub szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą
w zawodzie pielęgniarki albo ukończyły szkołę policealną albo szkołę pomaturalną kształcącą w zawodzie
położnej, które nie uzyskały stwierdzenia prawa wykonywania a spełniają inne wymagania określone
w art. 28 albo w art. 31 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2011 r.,
Nr 174, poz. 1039, ze zm.) mogły uzyskać stwierdzenie prawa wykonywania zawodu, jeżeli

.
do dnia 1 stycznia

2015 r. Złożyły stosowny wniosek Po upływie tego terminu prawo wykonywania zawodu albo ograniczone
prawo wykonywania zawodu wygasa.”

W A Ż N E
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU

WARTO WIEDZIEĆ

Choroby układu sercowo-naczyniowego jako przyczyna niepełnosprawności
- rola pielęgniarki w zespole interdyscyplinarnym.

wpłata wpisowego w pierwszym terminie - 100,00 PLN: do 30.06.2015,
w drugim terminie - 200,00 PLN: do 30.08.2015; w trzecim terminie - 250,00 PLN: do 23.09.2015.
W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: uczestnictwo w obradach, warsztatach (ilość
miejsc ograniczona warunkowana kolejnością zgłoszeń), materiały konferencyjne, serwis kawowy
i możliwość lunchu. Opłata konferencyjna nie uwzględnia noclegu.
Wpłaty należy dokonywać na podany poniżej numer konta biura organizacyjnego Konferencji z dopiskiem:
imię nazwisko „Konferencja Pielęgniarska”. Bieżące informacje dotyczące konferencji i bazy hotelowej
zamieszczone są na stronie - www.repty.pl.

Multiserwis, NZOZ Prev-Med
ul. Karola Miarki 11/1, 41-902 Bytom, e-mail: konferencje@prev-med.pl.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Glib - tel. (32) 320 70 10

TEMATYKA KONFERENCJI:

OPŁATY KONFERENCYJNE:

BIURO ORGANIZACYJNE KONFERENCJI:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „REPTY”
Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka w Tarnowskich Górach

zapraszają na IX Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

PIELĘGNIARKAW REHABILITACJI
25-26 września 2015 r.

„Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach
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