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Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie:
- dyżury w każdą 2 i 4 ŚRODĘ miesiąca
w godzinach 14.00 - 16.00
e-mail:rzecznik@oipip.rzeszow.pl
PORAD PRAWNYCH dla członków samorządu
udziela radca prawny Paulina Wójcik - Król
w każdą środę od 12.00 - 16.00
nr telefonu (17) 77 88 483
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, odpowiadającego 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

Drogie Koleżanki i Koledzy
W całej Polsce trwa realizowana przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych i Okręgowe Izby
kampania społeczna „Ostatni dyżur”. W Okręgowych Izbach odbywają się konferencje prasowe. Jak pamiętacie u nas taka konferencja miała miejsce 22 czerwca 2015 r. - obszerna informacja znajduje się na naszej
stronie internetowej oraz była publikowana w biuletynie. W ramach kampanii zachęcam do podpisywania
recept - petycji i noszenia przywieszek „ostatni dyżur”. Podpisy mają być zbierane do listopada, a następnie
zostaną przekazane rządowi. Przypinki natomiast mają dodatkowo wskazywać na dramatyczną sytuacje
pielęgniarek i położnych.
Moi drodzy, jak już nie raz wspominałam sytuacja demograficzna naszego środowisko nie napawa
optymizmem. Z roku na rok ubywa pielęgniarek, gdyż odchodzą na emeryturę. Średnia wieku pielęgniarek
i położnych to 48, nawet 50 lat. Najwięcej pielęgniarek mamy w przedziale wiekowym 46-50 lat, natomiast
najmniej w przedziale 21-25. Już w tej chwili brak jest zastępowalności pokoleń, gdyż do systemu wchodzi
tylko 2% pielęgniarek i położnych, a więc nieporównywalnie mniej niż odchodzi na emeryturę. Mamy najniższy w Europie wskaźnik pielęgniarek przypadający na 1000 pacjentów - wynosi on 5,4. Dla porównania
w Wielkiej Brytanii wynosi on 9,1; w Niemczech - 11,3; w Danii - 15,4; w Szwajcarii - 16. Atrakcyjność
zawodu w krajach Unii powoduje też masową emigrację pielęgniarek i położnych za granicę.
Tego typu dane zostały zawarte w raporcie opracowanym przez Naczelną Radę pt.: „Zabezpieczenie
społeczeństwa polskiego w świadczenia pielęgniarek i położnych”. Raport ten został przekazany przez
samorząd Ministerstwu Zdrowia 2 lata temu, niestety pozostał bez echa. Jeżeli rząd i ministerstwo nie
podejmą konkretnych działań to za kilka lat nie będzie miał kto opiekować się naszymi bliskimi, przyjaciółmi
i nami.
Nadal trwają rozmowy Samorządu i Związku Zawodowego z Ministerstwem Zdrowia. Mimo, że tych
spotkań było dużo, to niestety nie przyniosły one do chwili obecnej oczekiwanych rezultatów. W Ministerstwie
Zdrowia zostały powołane dwa zespoły robocze, które uczestniczyły w pracach nad proponowanymi
zmianami. Jeden z zespołów pracuje nad rozwiązaniami prawnymi mającymi na celu umocnienie pozycji
pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia i wpisaniu zmian do rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych dla poszczególnych rodzajów. Drugi zespół zajmuje się zmianami, których celem jest
podwyżka wynagrodzeń pielęgniarek i położnych.
Ministerstwo przygotowało projekt podwyżek i zaproponowało 300 złotych brutto, brutto od pierwszego
września 2015 r, co dałoby kwotę 172 złotych - jako dodatek obok podstawy. Nie zgadzamy się na taką
propozycję, domagamy się też systemowych rozwiązań, które gwarantowałyby godziwe wynagrodzenie
pielęgniarek i położnych na poziomie oczekiwanym i akceptowanym przez nasze środowisko.
Został złożony też kompromisowy projekt Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, na mocy
którego Ministerstwo zagwarantowałoby wzrost wynagrodzenia zasadniczego w kwocie nie mniejszej niż
500 zł w przeliczeniu na jeden etat pielęgniarki lub położnej przez kolejne trzy lata. Niestety Ministerstwo nie
zgadza się na taką propozycję. Jak więc widzicie drogie Koleżanki i Koledzy nie ma woli ze strony resortu
na spełnienie żądań naszego środowiska w drodze rozmów.
Izabela Kowalska
Przewodnicząca ORPIP w Rzeszowie
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KALENDARIUM - CO, GDZIE, KIEDY

CZERWIEC
23.06.2015 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
23.06.2015 - Przewodnicząca Izabela Kowalska
uczestniczyła w Konwencie Pr zewodniczą cych
w Warszawie.
24-25.06.2015 - Przewodnicząca Izabela Kowalska
uczestniczyła w Posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
25.06.2015 - Przewodnicząca wzięła udział w posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego w Urzędzie
Wojewódzkim.
29.06.2015 - Odbyło się szkolenie „Praktyczne zastosowanie terapii uciskowej w leczeniu chorób układu
żylnego i limfatycznego” zorganizowane we współpracy z firmą Lohmann&Rauscher.
30.06.2015 - Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych. Na posiedzeniu podjęto 45
uchwał, m.in.: w/s stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu oraz wpisu do rejestru pielęgniarek i położnych; w/s wykreślenia z rejestru; w/s dofinansowania
do kursów, szkoleń, konferencji, specjalizacji, studiów,
doktoratów; w/s przyznania zapomóg; w/s wpisów do
rejestru nowych podmiotów prowadzących kształcenie
podyplomowe; w/s odmowy dofinansowania do
kształcenia podyplomowego zgodnie z regulaminem;
w/s skierowania na przeszkolenie, po okresie nie wykonywania zawodu.
30.06.2015 - Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały:
w/s organizacji Dnia Pielęgniarki; w/s dofinansowania
do konferencji.

Szanowni Państwo
Serdecznie zapraszamy na

XXXII Wyborcze
Ogólnopolskie Sympozjum
Polskiego Towarzystwa
Neonatologicznego
Tym razem zapraszam Państwa do
przepięknego zamku Ryn na Mazurach.
Będziemy mówić o sprawach istotnych dla
naszego środowiska oraz dokonamy wyboru
władz Towarzystwa.
11-12 września 2015 r.
Hotel - Zamek Ryn, Plac Wolności 2

Tematyka konferencji: Choroby ciężarnych a zaburzenia wzrastania wewnątrzmacicznego; Noworodek
z IUGR i makrosomią; Zaburzenia hemodynamiczne
u płodów z IUGR i ich skutki dla noworodka; Wewnątrzmaciczne leczenie płodów z IUGR; Wady
wrodzone u noworodków z IUGR i makrosomią;
Zaburzenia wzrastania u płodów z patologią układu
krążenia; Zaburzenia wzrastania wewnątrzmacicznego w zespole Beckwitha-Wiedemanna; Zaburzenia
wzrastania wewnątrzmacicznego w zespole Edwardsa; Najnowsze wyniki programu profilaktyki oraz
wytyczne na najbliższy sezon zakażeń RSV w Polsce; Siatki centylowe; Siatki centylowe dla bliźniaków;
Przydatność oznaczania prokalcytoniny u noworodków po zabiegach operacyjnych - doświadczenia
własne; Grant edukacyjny firmy Thermo Fisher
Scientific; Zaburzenia hemodynamiczne u płodów
w ciążach wielopłodowych; Terapia wewnątrzmaciczna płodów z TTTS i odległe losy pacjentów;
Różnica mas ciała u bliźniaków; Redukcja ryzyka
EUGR wraz z poprawą żywienia pozajelitowego
i enteralnego; Pourodzeniowe ograniczenia tempa
wzrastania wcześniaków - czy można tego uniknąć?;
Odległe powikłania hipotrofii wewnątrzmacicznej;
Zaburzenia wzrastania wewnątrzmacicznego i odporność; Zaburzenia wzrastania wewnątrzmacicznego u noworodków kobiet biorczyń narządu; Problemy adaptacyjne noworodków z makrosomią
urodzonych w I Katedrze i Klinice Położnictwa i Ginekologii WUM w latach 2014-2015; Immunogenność
i be zpiecz eństwo szcze pień u wcześn iaków;
Wcześniaki urodzone z masą ciała <10 centyla;
Wpływ wczesnego żywienia na przebieg choroby
u ELBW; Schemat żywienia niemowląt 2014 zagrożenia błędami żywieniowymi; Grant edukacyjny firmy Mead Johnson Nutrition; Następstwa
tec hnik wspomagania rozrodu d la noworodka;
Płodowy zespół alkoholowy.

LIPIEC
08.07.2015 - Posiedzenie Komisji Socjalnej.
16.07.2015 - Posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
16.07.2015 - Przewodnicząca Izabela Kowalska
wzięła udział w “II Debacie o zdrowiu - Cukrzyca prawdziwe oblicze” w ramach Ogólnopolskiego Projektu
Edukacji Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim.
30.07.2015 - Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych. Na posiedzeniu podjęto 39
uchwał, m.in.: w/s stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu, wpisania do rejestru; w/s dofinansowania do
kursów, szkoleń, konferencji, zjazdów naukowo-szkoleniowych, specjalizacji, studiów; w/s przyznania zapomóg dla członków samorządu; w/s odmowy dofinansowań zgodnie z regulaminem; w/s skierowania
na przeszkolenie i powołania komisji egzaminacyjnej,
po okresie nie wykonywania zawodu.
SIERPIEŃ
06.08.2015 - Spotkanie Przewodniczącej Izabeli Kowalskiej z pełnomocnikami ORPIP w Rzeszowie w celu
omówienia aktualnych problemów w pielęgniarstwie.
12.08.2015 - Posiedzenie Komisji Socjalnej.

Więcej informacji: WWW.XXXIISYMPOZJUMPTN.PL
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AKTUALNOŚCI
STANOWISKO GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych
od osób przeprowadzających szczepienia ochronne
po dniu 31 grudnia 2015 roku
Warszawa, 24 czerwca 2015 r.
464) oraz ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435
z późn. zm.). Należy zauważyć, że szczegółowe regulacje prawne dotyczące kształcenia podyplomowego
i specjalizacji zawodowych zawarte w tych ustawach,
a także określające zakres wymaganych szkoleń
i kursów doskonalących i dokumentów potwierdzających ich odbycie oraz same programy szkoleń, kursów
i specjalizacji na przestrzeni lat ulegały nieustannym
zmianom. Jednocześnie ww. ustawy regulujące wykonywanie zawodu lekarza i lekarza dentysty oraz zawodów pielęgniarki i położnej zawierają przepisy przejściowe oraz przepisy z zakresu koordynacji, które
w konsekwencji z mocy prawa lub w wyniku rozstrzygnięć dokonanych przez właściwe organy sprawujące
nadzór nad kwalifikacjami zawodowymi lekarzy, pielęgniarek i położnych prowadzą do uznawania za
równorzędne z obecnie uzyskiwanymi kwalifikacji,
specjalizacji i tytułów zawodowych uzyskanych na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
uzyskanych w innym przewidzianym prawem trybie
lub uzyskanych w innych krajach.
Tym samym w opinii Głównego Inspektora Sanitarnego uznanie kwalifikacji zawodowych uzyskanych
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub uzyskanych w innym przewidzianym prawem trybie lub w innych krajach - za równorzędne z uzyskiwanymi w wyniku specjalizacji, kursów i szkoleń
prowadzonych na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów, oznacza, że obecnie osoby, które wcześniej uzyskały kwalifikacje zawodowe obecnie uznawane za równorzędne z uzyskiwanymi obecnie, również posiadają kwalifikacje zawodowe wystarczające
do wykonywania szczepień ochronnych i kwalifikacje
te nie powinny być kwestionowane przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. poz. 212, z późn.
zm.) oraz inne ustawy nie przyznają organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompetencji do wszczynania
i prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawie uznania za niedostateczne kwalifikacji zawodowych osób wykonujących szczepienia ochronne. Uregulowanie przez ustawodawcę rodzaju kwalifikacji
zawodowych wymaganych od osób (lekarzy lub felczerów pielęgniarki, po łożne i higie nistki szkolne)
wykonujących szczepienia ochronne w ustawie

Zgodnie z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947,
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa o z.o.z.z.i ch.z.u l.”
- obowiązkowe szczepienia ochronne przeprowadzają
lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki
szkolne posiadający kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r.
w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
(Dz. U. Nr 182 poz. 1086, z późn. zm.).
W §6 tego rozporządzenia wskazano, że obowiązkowe szczepienia ochronne mogą przeprowadzać
osoby, jeżeli odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający ukończenie
tego kursu lub szkolenia, lub uzyskały specjalizację
w dziedzinie, w przypadku której ramowy program
kształcenia podyplomowego określony na podstawie
przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub
przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej obejmował problematykę szczepień ochronnych. Jednocześnie przepis przejściowy zawarty w art. 67 pkt 3
ustawy o z.o.z.z.i ch.z.u l. umożliwia do dnia 31 grudnia 2015 roku wykonywanie szczepień ochronnych
przez lekarzy lub felczerów pielęgniarki, położne
i higienistki szkolne nie posiadających tak określonych
kwalifikacji zawodowych, o ile posiadają 2,5-letnią
praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień
ochronnych.
Tym samym z dniem 1 stycznia 2016 roku szczepienia ochronne mogą być wykonywane jedynie przez
lekarzy lub felczerów oraz pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe
określone w ww. rozporządzeniu.
Zawarte w ustawie o z.o.z.z.i ch.z.u l. przepisy określające wymóg posiadania przez osoby przeprowadzające szczepienia ochronne odpowiednich i potwierdzonych stosownymi dokumentami kwalifikacji zawodowych uzyskanych w ramach kształcenia podyplomowego i specjalizacji nie określają jednakże szczegółowo rodzaju kursów i szkoleń lub specjalizacji wymaganych od osób wykonujących szczepienia lecz w tym
zakresie w całości odsyłają do regulacji dotyczących
uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez lekarzy
i lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne zawartych w przepisach ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2015 r. poz.
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nych będących obywatelami państw członkowskich
Unii Europejskiej zamierzających wykonywać zawód
pielęgniarki lub położnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Odrębną kwestią jest wskazanie właściwego sposobu postępowania organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku stwierdzenia (lub podejrzenia),
że szczepienia ochronne są wykonywane przez osobę
nieposiadającą niezbędnych wymaganych prawem
kwalifikacji zawodowych uprawniających do ich wykonywania (lub nieposiadającą dokumentów potwierdzających uzyskanie stosownych uprawnień), co zgodnie
z art. 51 pkt 1 ustawy o z.o.z.z.i ch.z.u l. stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. Należy zauważyć,
że przepis art. 54 ustawy o z.o.z.z.i ch.z.u l. w tym zakresie w całości odsyła do regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013r.
poz. 395, z późn. zm.), której przepisy nie przyznają
organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompetencji
w zakresie nakładania grzywien w drodze mandatu
karnego lub występowania przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego w związku
z wykroczeniem wymienionym w art. 51 pkt 1 ustawy
o z.o.z.z.i ch.z.u l. Tym samym w przypadku podejrzenia, że szczepienia są wykonywane przez osoby nieposiadające wymaganych prawem kwalifikacji zawodowych doniesienia w tej sprawie należy wnosić do organów ścigania lub do odpowiednich organów odpowiedzialności zawodowej samorządów zawodowych lekarzy,
pielęgniarek i położnych.

o z.o.z.z.i ch.z.u l. nie stanowi bowiem przesłanki wystarczającej dla stwierdzenia posiadania przez organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej takich kompetencji
bądź do sprawowania jakichkolwiek form nadzoru administracyjnego nad kwalifikacjami osób wykonujących
szczepienia ochronne. Kompetencje do wyrażania
opinii i rozstrzygania w tym zakresie posiadają bowiem
wyłącznie odpowiednie organy samorządów zawodowych lekarzy oraz pielęgniarek i położnych.
W art. 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach
lekarskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 651) wśród zadań samorządu lekarzy zostały bowiem wymienione jego
następujące zadania: sprawowanie pieczy nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu, przyznawanie prawa wykonywania zawodu oraz uznawanie kwalifikacji zawodowych osób będących obywatelami Unii
Europejskiej zamierzających wykonywać zawód lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzenie i udział w organizowaniu doskonalenia zawodowego lekarzy, prowadzenie postępowań w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu lekarza lub
w przedmiocie niedostatecznego przygotowania do
wykonywania zawodu.
Podobnie w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 1 lipca
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.
U. Nr 174 poz. 1038, z późn. zm.) wśród zadań tego
samorządu wymieniono m.in.: sprawowanie pieczy
nad należytym wykonywaniem zawodów pielęgniarki
i położnej, ustalanie standardów zawodowych i standardów kwalifikacji zawodowych obowiązujących na
poszczególnych stanowiskach pracy, stwierdzanie
i przyznawanie prawa wykonywania zawodu, uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położ-

PRZYPOMINAMY
O OBOWIĄZKU AKTUALIZACJI DANYCH
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 prowadzony 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
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.

AKTUALIZACJA DANYCH W CENTRALNYM REJESTRZE
JEST WARUNKIEM ROZPATRZENIA WNIOSKU

PROSIMY AKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE W REJESTRZE
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AKTUALNOŚCI
KOMUNIKAT W SPRAWIE KWALIFIKACJI OSÓB
PRZEPROWADZAJĄCYCH SZCZEPIENIA OCHRONNE
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że problematykę szczepień ochronnych obejmują w szczególności
programy specjalizacji opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów
(Dz. U. poz. 26):
1. Program specjalizacji w dziedzinie pediatrii, składający się z modułu podstawowego w zakresie pediatrii
(czas trwania 3 lata) oraz modułu specjalistycznego
w zakresie pediatrii (czas trwania 2 lata). Lekarz po
ukończeniu modułu podstawowego w zakresie pediatrii
powinien wykazać się wiedzą obejmującą aktualny
program szczepień ochronnych oraz umiejętnościami
praktycznymi w zakresie stosowania schematów szczepień u dzieci z zaburzeniami odporności.
W ramach stażu podstawowego w oddziale pediatrii
ogólnej (dzieci młodsze, dzieci starsze) lekarz nabywa
wiedzę obejmującą m.in. powikłania po szczepieniu
BCG - zasady postępowania, natomiast w ramach
stażu kierunkowego w poradni POZ sprawującej opiekę
nad dziećmi - wiedzę oraz umiejętności praktyczne obejmujące szczepienia (wskazania, przeciwwskazania,
NOP - niepożądane odczyny poszczepienne).
Oczekuje się, że lekarz po ukończeniu modułu specjalistycznego w zakresie pediatrii wykaże się wiedzą
w zakresie szczepień ochronnych (kalendarz, przeciwwskazania, powikłania) oraz umiejętnością kwalifikowania dzieci do szczepień ochronnych. Zawarty w programie modułu specjalistycznego w zakresie pediatrii
kurs podsumowujący „Postępy w pediatrii" obejmuje
wiedzę m.in. z zakresu szczepień ochronnych (wskazania i przeciwwskazania, NOP).
Należy wskazać, że ww. moduł podstawowy w zakresie pediatrii realizują nie tylko lekarze odbywający
szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii, lecz
również lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne,
na podstawie załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie
specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów, w następujących specjalizacjach, w których moduł ten stanowi
jedną z części programu specjalizacji:
1) choroby płuc dzieci;
2) endokrynologia i diabetologia dziecięca;
3) gastroenterologia dziecięca;
4) kardiologia dziecięca;
5) nefrologia dziecięca;
6) neonatologia;
7) onkologia i hematologia dziecięca;
8) pediatria metaboliczna.
2. Program specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 6 i ust. 10 pkt 3 ustawy
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych (Dz. U. z 2013 r. poz.
947, z późn. zm.) oraz §6 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182,
poz. 1086, z późn. zm.) obowiązkowe szczepienia
ochronne przeprowadzają lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, jeżeli odbyli
w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskali
dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub
szkolenia lub uzyskali specjalizację w dziedzinie,
w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień
ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej.
Jednocześnie w art. 67 ustawy o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ustalony
został okres przejściowy, zgodnie z którym do dnia 31
grudnia 2015 r. szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i higienistki szkolne, nieposiadający kwalifikacji określonych
na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3, o ile posiadają
2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania
szczepień ochronnych.
W związku z tym, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowe szczepienia ochronne będą mogły wykonywać jedynie te osoby, które odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdzający
ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy
program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, należy
sprawdzić, czy w trakcie dotychczasowego szkolenia
zawodowego osoba, która chce przeprowadzać
szczepienie, uzyskała odpowiednie przygotowanie.
Jeżeli nie uzyskała, należy uzupełnić te kwalifikacje
w najbliższym czasie.
Przeprowadzenie szczepienia ochronnego obejmuje kwalifikacyjne badanie lekarskie i wykonanie szczepienia. Kwalifikacyjne badanie lekarskie do szczepień
ochronnych przeprowadza wyłącznie lekarz posiadający niezbędną wiedzę z zakresu szczepień ochronnych,
znajomości wskazań oraz przeciwwskazań do szczepień, a także niepożądanych odczynów poszczepiennych.
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AKTUALNOŚCI
Lekarz realizujący szkole nie specj alizacyjne
w dziedzinie chorób zakaźnych nabywa wiedzę dotyczącą szczepień i szczepionek, obejmującą zasady
wykonywania, kalendarz szczepień oraz kontrolę efektywności.
Ww. wiedzę nabywa w ramach:
1) kursu wprowadzającego „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie chorób zakaźnych" - zakres wiedzy
obejmuje szczepienia i szczepionki, w tym szczepionki
stosowane w infekcjach;
2) stażu podstawowego w zakresie chorób zakaźnych
- zakres wiedzy obejmuje szczepienia ochronne, zasady aktualizacji i kontrolę wykonawstwa szczepień;
3) stażu kierunkowego w zakresie chorób zakaźnych
dzieci - zakres wiedzy obejmuje kalendarz szczepień,
niepożądane odczyny poszczepienne.
3. Program specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej.
Zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych są realizowane w ramach kursu „Wybrane problemy kliniczne",
w którym zakres przekazywanej wiedzy obejmuje problematykę szczepień w praktyce lekarza rodzinnego,
w tym:
a) ogólne zasady wykonywania szczepień,
b) organizacja punktu szczepień,
c) rodzaje szczepionek,
d) transport i przechowywanie szczepionek,
e) szczepienia obowiązkowe i zalecane,
f) kalendarz szczepień,
g) szczepienia podróżnych,
h) bezwzględne i względne przeciwwskazania do
szczepienia,
i) powikłania poszczepienne,
j) rozmowa z pacjentami na temat szczepień,
k) ruchy antyszczepionkowe.
Ponadto wiedza obejmująca szczepienia ochronne
jest przekazywana w ramach kursu „Opieka nad szczególnymi grupami pacjentów".
4. Program specjalizacji w dziedzinie medycyny morskiej i tropikalnej.
Wymagana wiedza obejmuje szczepienia ochronne
w medycynie tropikalnej, natomiast wymagane umiejętności praktyczne obejmują umiejętność kwalifikowania
do szczepień wymaganych i zalecanych przed podróżą.
Ww. wiedza jest realizowana w ramach:
1) kursu „Medycyna morska" - zakres wiedzy obejmuje
szczepienia ochronne marynarzy, rybaków i innych
osób podróżujących;
2) kursu „Medycyna podróży i turystyki” - zakres wiedzy obejmuje szczepienia ochronne podróżujących.
Ponadto wykaz obowiązujących zabiegów i procedur,
jakie lekarz powinien wykonać w czasie szkolenia specjalizacyjnego, obejmuje udział w co najmniej w 20
procedurach poradnictwa dla osób podróżujących
i w 10 procedurach stosowanych szczepień ochronnych

w akredytowanych punktach szczepień i poradniach
medycyny podróży.
5. Program specjalizacji w dziedzinie epidemiologii:
Zakres wymaganej wiedzy objętej programem tej
specjalizacji obejmuje:
1) szczepienia profilaktyczne:
a) typy szczepionek i szczepień,
b) wskazania i przeciwwskazania do szczepień,
c) ocena skuteczności szczepionek i szczepień, odporność indywidualna i zbiorowiskowa,
d) szczepienia obowiązkowe i zalecane - kalendarz
szczepień,
e) niepożądane odczyny poszczepienne (NOP): definicja, typy, nadzór nad NOP w Polsce;
2) ruchy antyszczepionkowe, zasady przeciwstawiania
się ich działalnosci.
Ww. wiedza jest przekazywana w ramach:
1) kursu „Epidemiologia chorób zakaźnych" - zakres
wiedzy obejmuje problematykę szczepień zapobiegawczych i niepożądanych odczynów poszczepiennych;
2) kursu „Bioterroryzm i epidemiologiczne aspekty
wojskowej służby zdrowia", który obejmuje:
a) wiedzę - kalendarz szczepień Sił Zbrojnych według
standardów NATO (STANAG 2037, 2491) oraz
b) umiejętności praktyczne - umiejętność opracowania
kalendarza szczepień wojsk przewidzianych do działań
w ramach NATO i misjach pokojowych ONZ;
3) stażu kierunkowego w zakresie epidemiologii chorób
zakaźnych w Zakładzie Epidemiologii Narodowego
Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu
Higieny lub w wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej, podczas którego lekarz zapoznaje się z podstawami epidemiologii chorób zakaźnych, nadzorem
epidemiologicznym nad chorobami zakaźnymi, problematyką szczepień zapobiegawczych i niepożądanych
odczynów poszczepiennych.
Dokument poświadczający uzyskanie tytułu specjalisty
w danej dziedzinie medycyny, po odbyciu szkolenia
specjalizacyjnego i zdaniu Państwowego Egzaminu
Specjalizacyjnego, wydaje Centrum Egzaminów Medycznych, tj. instytucja powołana do organizacji i przeprowadzania m.in. Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych.
Jednocześnie informuję, że lekarze mają możliwość
uczestniczenia w kursach doskonalących, obejmujących zagadnienia dotyczące szczepień ochronnych
(lista ww. kursów doskonalących jest publikowana na
stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego: www.cmkp.edu.pl). Kursy te są
przeznaczone dla lekarzy zainteresowanych określoną
tematyką, są nieobowiązkowe, ale często zalecane dla
lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne. Wśród
ww. kursów przewidzianych na 2015 r. można wymienić:
1) kurs „Podstawy wakcynologii dla lekarzy rodzinnych”
- przeznaczony dla lekarzy odbywających szkolenie
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AKTUALNOŚCI
przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego,
lecz również przez inne podmioty uprawnione do prowadzenia kształcenia podyplomowego na podstawie
art. 19 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.
o zawodach lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz.
464), a także podmioty, o których mowa w art. 19 ust.
1 pkt 3 tej ustawy, po uzyskaniu wpisu w rejestrze
podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy i lekarzy dentystów, prowadzonym przez
okręgowe izby lekarskie lub Naczelną Izbę Lekarską.
W przypadku pielęgniarek i położnych pożądane
kwalifikacje posiadają osoby które ukończyły:
1. Kurs specjalistyczny pn.: „Szczepienia ochronne
dla pielęgniarek";
2. Kurs specjalistyczny pn.; „Szczepienia ochronne
noworodków dla położnych”.

specjalizacyjne w dziedzinie medycyny rodzinnej, organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Studium Medycyny Rodzinnej w Warszawie;
2) kurs „Szczepienia ochronne u dzieci - aktualny stan
wiedzy” - przeznaczony dla lekarzy odbywających
szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii, medycyny rodzinnej oraz innych specjalnościach, w których
konieczna jest kwalifikacje do szczepień, organizowany przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Klinika Pediatrii w Warszawie.
Dokument poświadczający udział w ww. kursach
doskonalących (najczęściej jest to zaświadczenie
o ukończeniu kursu) wydaje każdorazowo organizator
danego kursu. Jednocześnie należy wskazać. że ww.
kursy doskonalące mogą być organizowane nie tylko

Jaki warunki należy spełniać, aby świadczyć usługi
jako edukator diabetologiczny
1. Aby wykonywać świadczenia lecznicze jak edukator diabetologiczny należy zarejestrować indywidualną lub grupową praktykę specjalistyczną pielęgniarki. W ramach grupowej praktyki świadczenia zdrowotne mogą wykonywać
wyłącznie pielęgniarki będące wspólnikami albo partnerami spółki cywilnej, jawnej albo partnerskiej, spełniające
następujące warunki (art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. „o działalności leczniczej” Dz. U. z 2015 r.,
poz. 618). Pielęgniarka wykonująca indywidualną specjalistyczną praktykę może zatrudniać osoby nie będące
pielęgniarkami lub położnymi jedynie do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy).
2. Pielęgniarka wykonująca świadczenia lecznicze edukacji diabetologicznej winna dysponować pomieszczeniem,
które musi spełniać warunki określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). Potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych przy udzielaniu określonych świadczeń zdrowotnych dokonuje terytorialnie właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny w formie
opinii sanitarnej (decyzji administracyjnej - art. 100 ust. 5 u.d.l.). Pomieszczenia i urządzenia odpowiadają, zależnie
od rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymaganiom
określonym w powyższym rozporządzeniu.
3. Jako edukator medyczny może wykonywać świadczenia osoba posiadająca:
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i 2 lata
pracy w zawodzie;
- licencjat pielęgniarstwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i 2 lata pracy w zawodzie,
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego i 2 lata pracy w zawodzie,
- tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy
i 1 rok w ośrodku o profilu diabetologicznym,
- licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator w cukrzycy i 2 lata pracy
w ośrodku o profilu diabetologicznym,
- średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i kurs specjalistyczny w dziedzinie edukator
w cukrzycy i 2 lata pracy w ośrodku o profilu diabetologicznym,
- w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020 r. - tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo;
licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i 5 lat w ośrodku o profilu diabetologicznym lub średnie wykształcenie
medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i 5 lat w ośrodku o profilu diabetologicznym (rozporządzenie z dnia
20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami Dz. U. z 2011 r. Nr 151, poz. 896).
DZIAŁ PRAWNY NRPIP
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WARTO WIEDZIEĆ
NAGRODY
dla Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
Sp. z o.o. w Rzeszowie
Zarząd i pracownicy Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie z przyjemnością informują, iż kolejny raz zostaliśmy wyróżnieni Certyfikatem „WIARYGODNA FIRMA
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2015” oraz
nagrodą „GEPARD BIZNESU 2015”.

Certyfikat wręczono w dniu 17 czerwca 2015 r. w Filharmonii Podkarpackiej. Nagrodę z rąk Posła na Sejm RP
Pana Bogdana Rzońcy, Wiceministra Finansów dr Jarosława Nenemana oraz Prezesa IPH Pana Mieczysława
Łagowskiego, odebrała Prezes Zarządu OKPPIP dr n. hum. Joanna Przybek-Mita oraz główny księgowy
- mgr Grzegorz Buczyński. Kapituła przyznająca Certyfikat uznała firmę OKPPIP za wiarygodnego partnera
biznesowego województwa podkarpackiego na okres
od 17.06.2015 do 16.06.2016 r. Nagroda została przyznana naszej firmie po raz piąty.

Certyfikat „Wiarygodna Firma Województwa Podkarpackiego” przyznawany jest przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Rzeszowie od 2002 roku, pod
honorowym patronatem marszałka województwa.
Wyróżnienie to jest świadectwem rzetelności i solidności firmy oraz gwarancją prestiżu i wysokiej pozycji.
Certyfikat Wiarygodności może otrzymać firma, która
cieszy się pozytywną opinią w środowisku ekonomicznym, osiąga wysokie wyniki finansowe, a także wywiązuje się z wszelkich zobowiązań podatkowych, także
względem kontrahentów oraz pracowników. W roku
2015 przyznano jedynie 34 takie wyróżnienia.

Podczas X edycji Ogólnopolskiego Konkursu
„Gepard Biznesu” 20 lipca 2015 r., Ośrodek Kształcenia
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.
w Rzeszowie, został uhonorowany statuetką oraz dyplomem „Gepard Biznesu”. Nagrody te przyznawane
są przez Instytut Nowoczesnego Biznesu w Warszawie
oraz Redakcję Magazynu Przedsiębiorców „Europejska
Firma” od 2006 r. „Geparda Biznesu” otrzymują najdynamiczniej rozwijające się firmy według wzrostu ich
wartości rynkowej (liczona jest średnia z dynamik zysku
netto i przychodów). Nasza spółka osiągnęła bardzo
wysoką średnią z dynamik sumy bilansowej, funduszy
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własnych oraz zysku netto za lata 2013-2014, która
wyniosła 88,5% (przy wymaganej średniej 10%). Jest
to już czwarte takie wyróżnienie dla naszego Ośrodka,
który zdobył dotychczas tytuł „Gepard Biznesu”
w latach: 2009, 2010 i 2011. Nagroda ta jest wyrazem
ciągłego rozwoju oraz stabilności finansowej Spółki.

SZANOWNI PAŃSTWO,
Od października 2014 r. uzyskali Państwo bezpłatny
dostęp do wirtualnej czytelni IBUK Libra.
Zgodnie z podjętą Uchwałą Naczelnej Rady Pielęgniarek 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, naukowe 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.

Nagrody zdobyte przez OKPPIP Sp. z o.o. świadczą
o stałym i dynamicznym rozwoju firmy oraz potwierdzają jej wysoką pozycję zdobytą poprzez efektywne działania na terenie całego kraju. Uznanie i prestiż jaki
został osiągnięty przez spółkę tkwi w przestrzeganiu
najwyższych standardów w świadczonych usługach
oraz nieustannym dążeniu do doskonałości. Cieszymy
się, że nasza praca zyskała uznanie w postaci wyróżnień.
Korzystając z okazji pragniemy podziękować wszystkim za ciężką pracę i wysiłek oraz zaangażowanie
w funkcjonowanie i rozwój Ośrodka. Życzymy Państwu
i sobie wielu dalszych sukcesów.

Więcej informacji na naszej stronie
www.oipip.rzeszow.pl

Zarząd i pracownicy OKPPIP w Rzeszowie

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, LIPIEC - SIERPIEŃ 2015

- 13 -

WARTO WIEDZIEĆ

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, LIPIEC - SIERPIEŃ 2015

- 14 -

WARTO WIEDZIEĆ
KOMUNIKAT DO FACHOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA
Ryzyko wystąpienia kwasicy ketonowej podczas leczenia inhibitorami transportera SGLT2.
JARDIANCE (empagliflozyna), SYNJARDY (empagliflozyna/metformina)
FORXIGA (dapagliflozyna), XIGDUO (dapagliflozyna/metformina)
INVOKANA (kanagliflozyna), VOKANAMET (kanagliflozyna/metformina)
09.07.2015 r.

występowały u nich wymioty, zmniejszenie dawki insuliny lub niedostateczna kontrola cukrzycy. W szeregu
przypadków stwierdzano nietypowe, umiarkowanie
zwiększone stężenie glukozy we krwi do wartości
poniżej 14 mmol/l (250 mg/dl), podczas gdy hipoglikemię stwierdzono w jednym przypadku.
Odnotowano również przypadki kwasicy ketonowej
krótko po zaprzestaniu stosowania inhibitorów SGLT2.
Mechanizm rozwoju cukrzycowej kwasicy ketonowej
związanej z przyjmowaniem inhibitorów SGLT2 nie
został jeszcze ustalony. Cukrzycowa kwasica ketonowa rozwija się zwykle, gdy stężenie insuliny jest zbyt
niskie. Kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy występuje najczęściej u pacjentów z cukrzycą typu 1
i towarzyszy jej zwykle wysokie stężenie glukozy
we krwi (>14 mmol/I). Jednakże, w wielu przypadkach
opisanych powyżej stężenie glukozy we krwi było
zwiększone jedynie umiarkowanie, w przeciwieństwie
do typowego przebiegu cukrzycowej kwasicy ketonowej.
Osoby przepisujące leki powinny informować pacjentów o objawach kwasicy metabolicznej (takich jak
nudności, wymioty, brak łaknienia, ból brzucha, nadmierne pragnienie, utrudnienie oddychania, splątanie,
wyjątkowe zmęczenie lub senność) i zalecić niezwłoczne skonsultowanie się z lekarzem w przypadku
wystąpienia jakichkolwiek spośród tych objawów.
Aby zapobiec opóźnieniu rozpoznania i leczenia
zaleca się, żeby pacjenci leczeni inhibitorami SGLT2
byli oceniani w kierunku wystąpienia kwasicy ketonowej, jeśli pojawią u nich objawy kwasicy metabolicznej.
Jeśli podejrzewane jest wystąpienie u pacjenta kwasicy metabolicznej, należy przerwać leczenie inhibitorami SGLT2. W przypadku potwierdzenia tego podejrzenia, należy wdrożyć odpowiednie działania mające
na celu wyrównanie stanu pacjenta oraz monitorować
poziom glukozy.
Europejska Agencja ds. Leków kontynuuje badanie zagrożenia cukrzycową kwasicą ketonową związaną ze stosowaniem inhibitorów SGLT2. Wszelkie
nowe wskazówki i zalecenia dotyczące tego problemu
będą Państwu niezwłocznie przekazywane.

Szanowni Państwo,
W porozumieniu z Europejską Agencją ds. Leków
(European Medicines Agency, EMA) oraz Urzędem
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Firmy AstraZeneca AB,
Boehringer lngelheim GmbH oraz Janssen-Cilag International N.V. pragną przekazać Państwu następujące
informacje:
Streszczenie.
Wśród pacjentów leczonych z powodu cukrzycy
typu 2 inhibitorami nerkowego transportera sodu
i glukozy SGLT2 (empagliflozyną, dapagliflozyną
lub kanagliflozyną) odnotowano występowanie ciężkich i niekiedy zagrażających życiu przypadków kwasicy ketonowej.
W szeregu tych przypadków ich obraz kliniczny
miał charakter atypowy, przebiegający z zaledwie
umiarkowanym zwiększeniem stężenia glukozy we
krwi. Taki atypowy obraz kwasicy ketonowej u pacjentów z cukrzycą mógł prowadzić do opóźnienia jej rozpoznania i rozpoczęcia leczenia.
U pacjentów przyjmujących inhibitory SGLT2 stężenie ciał ketonowych powinno być oznaczane, gdy
wystąpią u nich objawy podmiotowe kwasicy, aby zapobiec opóźnieniu jej rozpoznania i leczenia.
Przypadki kwasicy ketonowej odnotowano również
u pacjentów z cukrzycą typu 1, którzy byli leczeni inhibitorami SGLT2. Wszystkim lekarzom przepisującym
te leki przypominamy, że cukrzyca typu 1 nie jest zarejestrowanym wskazaniem do stosowania tej klasy
leków.
Dalsze informacje dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa pacjentów oraz zalecenia.
U pacjentów leczonych inhibitorami SGLT2 (empagliflozyną, dapagliflozyną lub kanagliflozyną) odnotowano
występowanie ciężkich i niekiedy zagrażających życiu
przypadków kwasicy ketonowej, z których większość
wymagała hospitalizacji. Około połowa z nich wystąpiła
podczas pierwszych 2 miesięcy leczenia. Jedna trzecia
przypadków była związana ze stosowaniem leków
poza zarejestrowanymi wskazaniami, u pacjentów
z cukrzycą typu 1. W niektórych przypadkach tuż
przed lub podczas trwania kwasicy ketonowej u pacjentów występowało odwodnienie, zmniejszone łaknienie, utrata masy ciała lub zakażenie, pacjenci byli
poddawani w tym czasie zabiegowi chirurgicznemu,

Zgłaszanie działań niepożądanych:
Wszelkie przypadki podejrzenia wystąpienia działań
niepożądanych produktów leczniczych należy zgłaszać
zgodnie z zasadami monitorowania bezpieczeństwa
produktów leczniczych.
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lub do: Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych
AI. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa
tel.: +48 (22) 49 21 301, fax.: +48 (22) 49 21 309
e-mail:ndl@urpl.gov.pl.
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu
istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie
stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu
leczniczego.
Dodatkowe informacje.
W razie dodatkowych pytań, proszę skontaktować się
z ww. przedstawicielami firm.

Zgłoszenia należy przesyłać niezwłocznie z opisem
klinicznym oraz numerem serii produktu do przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych:
Astraleneca Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 18, 02-676 Warszawa, Poland
tel.: +48 (22) 874 35 00, fax: +48 (22) 874 35 10
e-mail:PatientSafety.Poland@astrazeneca.com
Janssen Cilag Polska Sp. z o.o.
Agnieszka Szymchel
ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, Poland
tel.: +48 (22) 237 63 06, fax: +48 (22) 237 60 37
e-mail:JanssenPVPolska@its.jnj.com
Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.
ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, Poland
tel.: +48 (22) 699 06 99, fax: +48 (22) 699 06 68
e-mail:info.waw@boehringer-ingelheim.com

Grzegorz Cessak
Prezes
Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Zaproszenie na szkolenie dla położnych
Szanowne Panie,
jako organizator kampanii społecznej Po Prostu Położna, chcemy zaprosić Panie na
dwudniowe warsztaty skierowane specjalnie do położnych.
Szkolenie będzie składać się z części zawodowej, w której poruszone zostaną zagadnienia
dotyczące psychologii w pracy położnej, mające na celu wzmacnianie tzw. umiejętności
miękkich (takich jak empatia, czy radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych) oraz części
pozazawodowej rozwijającej pasje poza pracą, połączonej z kursem makijażu i wizażu.
Całość odbędzie się w jednym z renomowanych ośrodków SPA w Polsce. W ramach
szkolenia każda z Pań będzie mogła skorzystać z darmowych zabiegów pielęgnujących.
Szkolenie, nocleg, wyżywienie oraz zabiegi są całkowicie darmowe, dzięki wsparciu z Unii
Europejskiej.
Jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, aby wziąć udział w szkoleniu, jest zatrudnienie na
umowę o pracę jako położna (najlepiej w placówkach zatrudniających nie więcej niż 10 osób)
oraz wiek powyżej 45 lat.
Szkolenie kończy się wręczeniem certyfikatu portalu Siostra Ania (organizator kampanii Po
Prostu Położna) pt. „Zaufana położna Siostry Ani”.
Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu potwierdzenia chęci udziału
w szkoleniu.
Data i miejsce zostaną podane po zebraniu określonej liczby zgłoszeń.
Bardzo prosimy o udostępnienie tej informacji wśród innych położnych, spełniających powyższe warunki (umowa o pracę i wiek 45+).

Gorąco zapraszamy!
Zespół kampanii Po Prostu Położna
www.poprostupolozna.pl, tel. 516 121 817
kampania@poprostupolozna.pl
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Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa
w sprawie podawania przez pielęgniarkę szczepionek dla dzieci,
z którymi do punktu szczepień zgłaszają się rodzice
Dr hab. Maria Kózka, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z późn. zm.) obowiązkowe szczepienia ochronne finansowane są ze środków publicznych, a realizowane przez świadczeniodawcę, z którym
NFZ zawarł stosowne umowy. Natomiast w przypadku osób
nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, koszty szczepień są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Zdrowia.
Same szczepionki, służące do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych, zakupuje Minister Zdrowia
zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Ustawa
nie wyklucza jednak podania szczepionki uzyskanej poza
tym trybem. Zgodnie bowiem z ust. 9 powołanego artykułu,
osoba może się poddać obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu z zastosowaniem szczepionki innej niż nabyta
przez Ministra Zdrowia. Jednak w takim wypadku ponosi
koszt jej zakupu.
Pielęgniarka może zatem wykorzystać inną szczepionkę niż dystrybuowaną przez Ministra Zdrowia. Dostarczony
produkt leczniczy (np. przyniesiony przez rodziców) musi
być jednak dopuszczony do obrotu na terenie Polski oraz
odpowiadać merytorycznym wymogom danego szczepienia, wytyczonym wspomnianym komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego. Pielęgniarka powinna również
zachować warunki stosowania szczepionki określone
w Charakterystyce Produktu Leczniczego tego preparatu.
W zasadzie w takich okolicznościach pielęgniarka nie powinna odpowiadać za ewentualne niekorzystne następstwa
użycia takiego produktu. W praktyce należy jednak zachować dodatkowe środki ostrożności. Przepisy określają
bowiem odpowiednie standardy przechowywania i dystrybucji szczepionek (np. z art. 18 ust. 8 ustawy wynika, iż
szczepionki zakupione przez Ministra Zdrowia są transportowane i przechowywane z zachowaniem łańcucha chłodniczego oraz na zasadach określonych w przepisach
prawa farmaceutycznego). Wymogi te mają zapewnić
trwałość i skuteczność danej szczepionki.
W przypadku produktu leczniczego dostarczonego
przez samego zainteresowanego może wystąpić ryzyko
niezachowania tych zasad. Pielęgniarka powinna więc
uprzedzić rodziców lub opiekuna prawnego o zaistnieniu
zagrożenia i uzyskać od nich informację na temat przechowywania czy dystrybucji danej szczepionki (tzn. odebrać odpowiednie oświadczenie na piśmie o ww. okolicznościach - formularz zgody i odmowy zgody na szczepienie
oraz formularz dotyczący wykorzystania szczepionki dostarczonej przez pacjenta). Jeśli istnieją w tym zakresie
uzasadnione wątpliwości (np. pacjent nie wie, nie jest pewien lub rażąco naruszył wymagane warunki), pożądana
jest odmowa pielęgniarki użycia dostarczonego produktu.
Na mocy bowiem art. 11 ustawy o zawodach pielęgniarki

i położnej, pielęgniarka wykonuje swój zawód z należytą
starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowania praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy medycznej.
Ponadto art. 12 ustawy stanowi, że pielęgniarka może odmówić wykonanie zlecenia lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z jej sumieniem lub zakresem posiadanych kwalifikacji, podając przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej. W przypadku odmowy pielęgniarka ma obowiązek
niezwłocznego uprzedzenia pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego bądź opiekuna faktycznego o takiej odmowie. W przypadku odstąpienia od realizacji świadczeń
zdrowotnych pielęgniarka ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. W sytuacji
więc, gdy pielęgniarka ma uzasadnione wątpliwości co do
jakości szczepionki transportowanej i/lub przechowywanej
w niewłaściwych warunkach, powinna odmówić jej wykorzystania i zasugerować produkt, który wątpliwości tych nie
stwarza (dotyczy to także przypadków, gdy szczepionka
przechowywana w lodówce pacjenta uległa zamrożeniu, np.
w wyniku umieszczenia jej w zamrażalniku lub w bezpośrednim kontakcie z oblodzoną ścianą lodówki).
Odebranie wspomnianego powyżej oświadczenia jest
wskazane, gdyż wykonanie szczepienia wymaga odpowiedniego udokumentowania. Na mocy bowiem art. 17 ust. 8
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, osoby przeprowadzające szczepienia
ochronne zostały zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej szczepień ochronnych, w tym
przechowywania karty uodpornienia oraz dokonywania
wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia. Rozwinięcie tej powinności następuje w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1086,).
Zgodnie z jego §9, ust. 1, informacje na temat szczepień ochronnych wykonanych od dnia urodzenia są dokumentowane: w karcie uodpornienia, której wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia; w książeczce szczepień,
której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, stanowiącej odrębną część włączoną do książeczki zdrowia.
W obu tych dokumentach należy odnotować informacje na
temat nazwy użytej szczepionki, numeru jej serii oraz daty
szczepienia. Dane te zamieszcza się w odpowiednich rubrykach na formularzu, odnośnie do poszczególnych rodzajów szczepień. Kartę uodpornienia przechowuje jak
wspomnia no o soba przeprowa dzają ca szczepienie
ochronne.
Natomiast książeczkę szczepień założoną dla dziecka przekazuje się za pokwitowaniem jego przedstawicielowi ustawowemu (osobie sprawującej prawną pieczę nad dzieckiem) lub opiekunowi faktycznemu.
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zawartej z organizatorem kształcenia. Pielęgniarce,
która podejmie kształcenie podyplomowe na podstawie
skierowania wydanego przez pracodawcę przysługują
płatne zwolnienia z części dnia pracy i urlop szkoleniowy w wymiarze do 28 dni roboczych ustalany przez
pracodawcę w zależności od czasu trwania kształcenia
podyplomowego.
Pracodawca może przyznać pielęgniarce także dodatkowe świadczenia, w szczególności:
1. zwrócić koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia na zasadach obowiązujących przy podróżach
służbowych na obszarze kraju, o ile nauka odbywa się
w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania i miejsce pracy pracownika;
2. pokryć opłaty za naukę pobierane przez organizatora kształcenia;
3. udzielić dodatkowego urlopu szkoleniowego.
Pielęgniarce podejmującej kształcenie podyplomowe
bez skierowania wydanego przez pracodawcę, może
być udzielony bezpłatny urlop i zwolnienie z części dnia
pracy, bez zachowania prawa do wynagrodzenia,
w wymiarze ustalonym na zasadzie porozumienia
między pracodawcą a pracownikiem. Okres takiego
bezpłatnego urlopu wlicza się do okresu zatrudnienia
u danego pracodawcy w zakresie uprawnień wynikających Kodeksu pracy.
Wymiar urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe na
podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę,
przystępujących do egzaminu państwowego, w wyniku
którego uzyskują tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia wynosi do 6 dni roboczych i jest ustalany
przez pracodawcę w zależności od czasu trwania
kształcenia podyplomowego i egzaminów.

Czy absolwent studiów na kierunku
położnictwo może pracować
w żłobku lub klubie dziecięcym?
Absolwent studiów na kierunku położnictwo po
stwierdzeniu prawa wykonywania zawodu położnej
przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych właściwą ze względu na miejsce przyszłego wykonywania
zawodu może ubiegać się o pracę w żłobku lub klubie
dziecięcym.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej za wykonywanie zawodu przez położną w żłobku uznawane jest
wyłącznie zatrudnienie na stanowisku położnej,
o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 i brzmi
następująco: „W żłobku, do którego uczęszcza więcej
niż dwadzieścioro dzieci, zatrudnia się przynajmniej
jedną pielęgniarkę lub położną”.
Powyższe oznacza, iż praca położnej na innym stanowisku (np. jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym)
nie będzie stanowić wykonywania zawodu położnej
i tym samym może powstać wobec takiej osoby obowiązek odbycia przeszkolenia po 5 latach przerwy
w wykonywaniu zawodu w okresie ostatnich 6 lat
zgodnie z art. 26 ust. 1 cyt. ustawy, który brzmi: „Pielęgniarka lub położna, które nie wykonują zawodu łącznie
przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat,
a zamierzają podjąć jego wykonywanie, mają obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6
miesięcy (…).”
Podsumowanie:
Położna, wykonując swój zawód, może pracować
w żłobku wyłącznie na stanowisku położnej.

Reasumując: Pielęgniarka ma obowiązek stałego
aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. To, czy
pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy o pracę
otrzyma urlop szkoleniowy zależy od tego czy będzie
odbywać kształcenie na podstawie skierowania pracodawcy lub od jego dobrej woli.

DZIAŁ MERYTORYCZNY NIPIP

Kiedy pielęgniarce przysługuje urlop
szkoleniowy?
Zgodnie z normą art. 66 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej kształceniem
podyplomowym pielęgniarek jest:
1) szkolenie specjalizacyjne, zwane dalej "specjalizacją";
2) kurs kwalifikacyjny;
3) kurs specjalistyczny;
4) kurs dokształcający.
Pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy
o pracę odbywa kształcenie podyplomowe na swój
wniosek, na podstawie wydanego przez pracodawcę
skierowania lub bez skierowania, na podstawie umowy

Podstawa prawna: art. 61-66 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t. jedn.
Dz. U. z 2014., poz. 1435 z późn. zm.)

DZIAŁ PRAWNY NRPIP
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Jakie przepisy prawa regulują prowadzenie porodu domowego przez położną?
Uprzejmie informuję, iż art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15
lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.
Nr 174, poz. 1039 z późn. zm.) stanowi, że do kompetencji zawodowych położnej należy m.in. sprawowanie
opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej,
prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej;
przyjmowanie porodów naturalnych, w przypadku
konieczności także z nacięciem krocza, a w przypadkach nagłych także porodu z położenia miednicowego;
sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem
oraz monitorowaniu przebiegu okresu poporodowego. Należy wskazać, iż powyższe regulacje prawne
zostały określone w celu implementowania do polskiego porządku prawnego zapisów zawartych w art.
42 Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. UE. L 2005.255.22).
W świetle powyższego położna, a więc osoba
posiadająca prawo wykonywania zawodu położnej
jest uprawniona do przyjmowania i prowadzenia porodu
fizjologicznego zarówno w warunkach szpitalnych jak
też pozaszpitalnych np. w domu. Powyższe zadania
zawodowe mogą realizować położne posiadające tytuł
zawodowy: położnej dyplomowanej, licencjata położnictwa, magistra położnictwa, specjalisty w dziedzinie
pielęgniarstwa położniczego oraz pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych jak i położne nie posiadające
ukończonych specjalizacji.
Jednocześnie należy podkreślić, iż poród domowy
jest w Polsce dozwolony w myśl obowiązujących przepisów prawa. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem
Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie
standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki
nad noworodkiem (Dz. U. z 2012 r., poz. 1100)
ciężarna ma prawo wyboru miejsca porodu w warunkach szpitalnych lub pozaszpitalnych, w których
czuje się bezpiecznie i w których udzielane są
świadczenia zdrowotne oraz możliwość wyboru
osoby sprawującej opiekę spośród osób uprawnionych do jej sprawowania. W świetle powyższego aktu
prawnego, ciężarna ma prawo wyboru zarówno miejsca
porodu, jak również położnej do sprawowania nad
nią opieki medycznej.
Przepisy powyższego rozporządzenia nakładają
określone obowiązki na położną prowadzącą i przyjmującą poród w warunkach pozaszpitalnych. Przede
wszystkim z prawem wyboru miejsca porodu przez
ciężarną wiąże się obowiązek przekazania wyczer-

pującej informacji dotyczącej wybranego miejsca
porodu obejmującej wskazania i przeciwwskazania.
Kobietę ciężarną, należy poinformować, że zaleca się
prowadzenie porodu w warunkach szpitalnych, z zagwarantowanym dostępem do wydzielonej dla cięć
cesarskich sali operacyjnej, gdzie w sytuacji wystąpienia powikłań zarówno u matki, jak i u płodu lub noworodka, możliwe jest natychmiastowe podjęcie interwencji medycznych, adekwatne do zaistniałej sytuacji
położniczej lub stanu noworodka.
Położna jako osoba sprawująca opiekę w warunkach
pozaszpitalnych (np. w warunkach domowych) powinna
zapewnić ciągłość opieki w czasie porodu oraz w okresie połogu. Jeżeli nie może sprawować opieki osobiście,
zapewnia opiekę przez odpowiednią jej organizację.
Organizacja opieki obejmuje opracowanie i uzgodnienie
z odpowiednimi podmiotami wykonującymi działalność
leczniczą porozumień obejmujących tryb i warunki przekazania rodzącej, położnicy, noworodka do oddziału
położniczego lub noworodkowego odpowiedniego poziomu referencyjnego, zapewniającego opiekę perinatalną lub neonatologiczną, w przypadku wystąpienia
objawów śródporodowych czynników ryzyka lub czynników ryzyka występujących u płodu lub noworodka.
Zgodnie z zapisami powyższego rozporządzenia
zadania położnej jako osoby sprawującej opiekę obejmują w szczególności:
1) ocenę stanu rodzącej kobiety, płodu oraz noworodka;
2) wykrywanie i eliminowanie czynników ryzyka, rozwiązywanie problemów oraz wczesne wykrywanie
patologii;
3) prowadzenie porodu przy użyciu technik wspierających jego naturalny mechanizm;
4) opiekę nad noworodkiem po urodzeniu;
5) zapewnienie opieki realizowanej przez specjalistów,
jeżeli ujawnią się czynniki ryzyka lub pojawią powikłania uzasadniające takie działanie;
6) wsparcie rodzącej oraz jej osoby bliskiej w trakcie
porodu oraz położnicy w okresie połogu.
Ponadto położna jako osoba sprawująca opiekę nad
kobietą podczas porodu musi być przygotowana do
wykonania czynności interwencyjnych w zakresie
opieki nad rodzącą oraz opieki nad noworodkiem.
Czynności interwencyjne polegają w szczególności na:
1) zabezpieczeniu dostępu do żyły obwodowej;
2) podaniu wlewu kroplowego z płynami fizjologicznymi;
3) zabezpieczeniu rany krocza lub szyjki macicy;
4) utrzymaniu drożności dróg oddechowych;
5) działaniach zmierzających do utrzymania czynności
życiowych rodzącej lub położnicy oraz płodu lub noworodka.
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Jednocześnie osoba sprawująca opiekę zapewnia
dostępność personelu przeszkolonego w resuscytacji
noworodka, w tym w zakresie intubacji noworodka,
oraz zapewnia możliwość przeniesienia rodzącej lub
noworodka, w czasie zapewniającym zachowanie ich
zdrowia i życia, do oddziału położniczego lub noworodkowego odpowiedniego poziomu referencyjnego
zapewniającego opiekę perinatalną, jeśli pojawiające
się powikłania wymagają zastosowania procedur
wysokospecjalistycznych. W takim przypadku osoba
sprawująca opiekę udostępnia jednostce przyjmującej
kompletną dokumentację medyczną dotyczącą opieki
medycznej sprawowanej nad rodzącą lub noworodkiem.
Należy wskazać, iż w sytuacji, gdy ciężarna wybrała
wyłącznie położną do sprawowania opieki i przeprowadzenia porodu domowego to zadania wynikające z rozporządzenia położna realizuje samodzielnie i lekarz nie
jest uprawniony do ingerowania w te zadania. Rozporządzenie MZ wprowadza wyjątek od tej zasady jedynie w przypadku wystąpienia objawów patologicznych. Wówczas bowiem jeżeli osobą sprawującą
opiekę jest wyłącznie położna to będzie ona zobowiązana niezwłocznie przekazać rodzącą pod opiekę
lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Dokładny czas przekazania rodzącej pod opiekę
lekarza specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii oraz dane dotyczące stanu ogólnego rodzącej
i dotychczasowego przebiegu porodu należy odnotować w dokumentacji medycznej. Adnotacja ta powinna być autoryzowana zarówno przez położną, jak
i przez lekarza. W takim przypadku położna jest osobą
asystującą przy porodzie prowadzonym przez lekarza,
który przejmuje odpowiedzialność za dalsze prowadzenie porodu patologicznego.
Należy wyraźnie zaznaczyć, iż położna jako osoba
sprawująca opiekę ponosi odpowiedzialność prawną
i zawodową za realizację wyżej wymienionych zadań
i działań medycznych. Odpowiedzialność tą regulują
przepisy ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie
pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 ze
zm.).
Reasumując położna (w szczególności posiadająca
wieloletni staż zawodowy) jest uprawniona do sprawowania opieki i prowadzenia porodu domowego z zachowaniem standardów postępowania medycznego wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20
września 2012 r. w sprawie standardów postępowania
medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad
kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego
porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U.
z 2012 r., poz. 1100).

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję organizowaną w ramach projektu „Wzrost jakości zarządzania
w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego
Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki
Zdrowotnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

TRANSGRANICZNA
OPIEKA ZDROWOTNA
- PACJENCI BEZ GRANIC
WARSZAWA, 2 września 2015 r.

Konferencja ma na celu wymianę wiedzy na temat znaczenia
i zadań Europejskich sieci referencyjnych, zasad tworzenia
sieci referencyjnych w Polsce w ramach Transgranicznej
Opieki Zdrowotnej, a także jakości opieki zdrowotnej.
Spotkanie będzie okazją do dyskusji pomiędzy przedstawicielami świadczeniodawców usług medycznych, instytucji
publicznych i reprezentantów Krajowych Punktów Kontaktowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej.
Zapraszamy do udziału przedstawicieli świadczeniodawców,
lekarzy uczestniczących w dyskusji o systemie opieki zdrowotnej, managerów i kadrę zarządzającą placówkami medycznymi, przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej, reprezentantów publicznych i prywatnych podmiotów zajmujących się promocją zdrowia, przedstawicieli prasy
branżowej.
Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez stronę
http://akademia.nfz.gov.pl/konferencje/
Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizator nie pokrywa
kosztów dojazdu oraz ewentualnego noclegu uczestników.
Szczegółowe informacje o miejscu wydarzenia będą przekazywane wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na indywidualny
adres e-mail zgłoszonej osoby, po zamknięciu rejestracji.
Umieszczenie zgłoszenia na liście chętnych do wzięcia udziału
w konferencji nie jest jednoznaczne z kwalifikacją do uczestnictwa, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc.
Dodatkowe informacje: (22) 572 63 59
lub wysyłając maila na adres - kpk.nfz@nfz.gov.pl
W przypadku pytań proszę o kontakt
akademianfz@nfz.gov.pl

WAŻNE
PRZYPOMINAMY
o obowiązku zgłaszania
do biura OIPIP w Rzeszowie
KONTYNUACJI
obowiązkowego ubezpieczenia OC
dla osób wykonujących
indywidualną/grupową
praktykę pielęgniarki/położnej

DZIAŁ PRAWNY NRPIP

Biuletyn Informacyjny OIPIP w Rzeszowie, LIPIEC - SIERPIEŃ 2015

- 21 -

DOSKONALENIE ZAWODOWE
OCENA STANU ODŻYWIENIA - ZAGADNIENIA OGÓLNE
dr Barbara Zych, mgr Ewelina Kwaśny
Leczenie żywieniowe polega na pełnym lub częściowym pokryciu zapotrzebowania energetycznego
w niezbędne składniki odżywcze, poprzez podaż
dobrze zbilansowanej diety, a w sytuacji, kiedy żywienie
drogą naturalną jest niemożliwe lub niewystarczające
- podanie preparatów dożylnych. Podaż energii i uwzględnienie zróżnicowanego zapotrzebowania organizmu na składniki odżywcze (witaminy, makro- i mikropierwiastki) zapewnia organizmowi poprawę lub utrzymanie stanu odżywienia lub/i prawidłowy rozwój, a na
pewno poprawę efektów terapeutycznych i rokowanie.
Leczenie żywieniowe może być prowadzone drogą
doustną, dojelitową i pozajelitową. Jednak wybór dotyczący sposobu leczenia żywieniowego pacjenta powinien być poprzedzony oceną jego stanu odżywienia,
a także oceną czynnościową i anatomiczną przewodu
pokarmowego.
Jeszcze do 2011 roku w Polsce ocena stanu odżywienia nie wchodziła w zakres obowiązkowych badań,
które należy wykonać przy przyjęciu chorego do szpitala. Dopiero Rozporządzenie Ministra Zdrowia, z dnia
15 września 2011 roku (opublikowane w Dzienniku
Ustaw nr 202 poz. 1191, §5a) nakłada na świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w trybie hospitalizacji
planowej obowiązek „poddania wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do leczenia, z wyłączeniem
szpitalnego oddziału ratunkowego, przesiewowej ocenie
stanu odżywienia (SGA lub NRS 2002 u dorosłych, na
siatkach wzrastania u dzieci i młodzieży), zgodnie z zasadami określonymi w „Standardach żywienia pozajelitowego i dojelitowego” Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, lub w przypadku
dzieci, zgodnie z zasadami określonymi przez Polskie
Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci”.
Ocena stanu odżywienia polega na szczegółowym
badaniu parametrów stanu metabolicznego, stanu
odżywienia oraz czynności ustroju, przeprowadzanych
przez specjalistę w tej dziedzinie: lekarza, dietetyka
lub pielęgniarkę żywieniową. W porównaniu z oceną
przesiewową jest procesem dłuższym, który prowadzi
do opracowania właściwego planu opieki nad pacjentem, uwzględniającego wskazania, możliwe skutki
uboczne, a w niektórych przypadkach specjalne metody żywienia. Dlatego też Rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. nakłada na świadczeniodawcę udzielającego świadczeń w trybie hos-

pitalizacji i hospitalizacji planowej, prowadzącego leczenie żywieniowe, obowiązek formalnego powołania
zespołu żywieniowego, w skład, którego wejdą conajmniej: lekarz, pielęgniarka, farmaceuta i dietetyk, którzy
mają zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu
żywienia pozajelitowego i dojelitowego (Dz. U. 2011 nr
202 poz. 1191).
Dlatego też, w każdym szpitalu w celu optymalizacji
postępowania żywieniowego powinny zostać powołane
zespoły leczenia żywieniowego. Celem działania takiego zespołu jest identyfikacja i odpowiednie leczenie
chorych wykazujących ryzyko związane z zaburzeniami
stanu odżywienia poprzez: opracowanie procedur postępowania żywieniowego w szpitalu; aktualizację
procedur na podstawie aktualnie dostępnej wiedzy,
permanentne standaryzowane szkolenia personelu
medycznego w procedurach leczenia żywieniowego;
opracowywanie zasad współpracy pomiędzy różnymi
jednostkami szpitala; identyfikację chorych z ryzykiem
zaburzeń stanu odżywienia wraz z przygotowaniem
indywidualnego planu leczenia żywieniowego; nadzór
nad leczeniem żywieniowym i identyfikacją powikłań;
przygotowanie pacjenta do kontynuacji leczenia żywieniowego w warunkach domowych, w ośrodkach
prowadzących domowe leczenie żywieniowe.
W organizacji leczenia żywieniowego niezwykle
ważną kwestią jest również udział zespołu leczenia
żywieniowego w przygotowywaniu procedur zakupu
sprzętu i preparatów żywieniowych oraz współpraca
z dyrekcją szpitala przy okresowej ocenie wyników
i kosztów leczenia.
Poprawna organizacja opieki żywieniowej niewątpliwie wpisuje się w kliniczne i ekonomiczne korzyści dla opieki szpitalnej, a dowodem potwierdzającym
powyższą konkluzję niech będą badania opublikowane
przez Correia, Waitzberg w Clinical Nutrition (2003)
wskazujące niedożywienie a wyniki leczenia w porównaniu z pacjentami prawidłowo odżywionymi, których
różnica w zakresie czasu pobytu w szpitalu wynosiła
6,7 dnia (16,7 vs. 10,1), występujących powikłań
10,5% (27 vs. 16,5) i zgonów 7,7% (12,4 vs. 4,7).
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Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywiania (nutritional risk score, nrz 2002)

ANALIZA ROZPATRYWANIA CHORÓB ZAWODOWYCH
W LATACH 2009-2013 W POLSCE
mgr Grażyna Gaj
dowej”, które przesyłane są obligatoryjnie przez stacje
sanitarno-epidemiologiczne z całego kraju do Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.
Zapadalność na choroby zawodowe w Polsce określana jest za pomocą współczynników zapadalności,
które obliczane są w stosunku do liczby zatrudnionych
lub liczby osób pracujących. Dane o zatrudnionych
dotyczą wyłącznie pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, czyli mianowania, powołania,
umowy o pracę. Obejmują pracowników pełnozatrudnionych, również z sezonowymi i dorywczo zatrudnionymi, jak również niepełnozatrudnionych w głównym
miejscu pracy. Do liczby pracujących uwzględniono

Choroby zawodowe stały się poważnym problemem
społecznym. Na przestrzeni lat 2009-2013 w Polsce
stwierdzono łącznie 13257 chorób zawodowych.
Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły choroby
zakaźne lub pasożytnicze albo ich następstwa. Zdiagnozowano łącznie 3561 przypadków tych chorób, następnie w liczbie 3276 stanowiły pylice płuc. Statystyka
chorób zawodowych nie zawsze odzwierciedla aktualne narażenie na czynniki szkodliwe w środowisku
pracy, ponieważ istnieją choroby, które rozwijają się
powoli, np. nowotwory zawodowe lub pylice płuc.
Analiza zapadalności na choroby zawodowe w Polsce
przeprowadzana jest na podstawie informacji zawartych
w indywidualnych „kartach stwierdzenia choroby zawo-
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właścicieli i współwłaścicieli, osoby wykonujące pracę
nakładczą, agentów, duchownych, osoby pracujące
w stowarzyszeniach, fundacjach. W liczbie osób pracujących uwzględnia się osoby pracujące w rolnictwie,
m.in. osoby pracujące w indywidualnych gospodarstwach rolnych, właścicieli zwierząt gospodarskich,
członków spółdzielni produkcji rolniczej (łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin), pracujących
w obsłudze rolnictwa.
Zgodnie z art. 235 Kodeksu Pracy „choroba zawodowa to choroba ujęta w wykazie chorób zawodowych,
jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem,
że choroba została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanymi narażeniem zawodowym".
W prawie polskim trudno rozstrzygnąć, czy definicja
choroby zawodowej jest pojęciem wyłącznie prawnym,
czy również medyczno-prawnym. Aby dane schorzenie
uznać za chorobę zawodową muszą być spełnione
dwie przesłanki:
a) prawna, czyli umieszczona w wykazie chorób zawodowych;
b) medyczna, czyli związek schorzenia ze środowiskiem pracy, a także występującymi w nim czynnikami szkodliwymi lub sposobem świadczenia pracy
oraz rozpoznanie występowania danej choroby pracownika.
Aby uznać zagrożenia zawodowe za czynniki etiologiczne chorób zawodowych należy pozyskać dowody,
które z dużym prawdopodobieństwem mają związek
przyczynowy pomiędzy zagrożeniami środowiska pracy
a określoną symptomatologią kliniczną. Przyczyną
powstawania chorób zawodowych jest występowanie
szkodliwości zawodowych, które dzieli się na:
a) pyły mineralne o działaniu zwłókniającym. Pyły te
są przyczyną zachorowania na pylice płuc, które uważa się za najgroźniejsze w skutkach nieodwracainie
choroby płuc;
b) pyły mineralne i organiczne o działaniu drażniącym.
Przyczyniają się do stanów zapalnych błony śluzowej
dróg oddechowych oraz stanowią jeden z czynników
ryzyka przewlekłego zapalenia oskrzeli, jak również
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc;
c) pyły pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego wykazujące aktywność biologiczną albo działanie alergizujące. Mogą być przyczyną napadowych stanów
spastycznych oskrzeli, zmian zapalno-wytwórczych
tkanki płucnej oraz zapaleń alergicznych błony śluzowej dróg oddechowych;
d) czynniki fizyczne. Narażenie na czynniki fizyczne
jest bardzo rozpowszechnione. Największe znaczenie
mają: hałas, wibracja i gorący mikroklimat. Narażenie
tego rodzaju powoduje uszkodzenie słuchu, zespół

wibracyjny i zespoły przegrzania. Inne rzadziej występujące narażenie to: promieniowanie jonizujące, pola
elektromagnetyczne, zmiany ciśnienia barometrycznego, ultra- i infradźwięki;
e) substancje chemiczne o działaniu toksycznym, alergizującym lub drażniącym. Substancje te występują
głównie w środowisku pracy w postaci aerozoli, par,
gazów, dymów i cieczy. Mogą powodować zatrucia
ostre, zwykle przemijające, lub przewlekłe, jak również
nieodwracalne. Niektóre powodują odczyny zapalne
oraz choroby alergiczne dróg oddechowych;
f) czynniki związane ze sposobem wykonywania pracy,
czyli niekorzystna wymuszona pozycja przy pracy, wykonywanie ruchów monotypowych, ucisk na pnie nerwów prowadzą głównie do zmian przeciążeniowych
w układzie ruchu oraz uszkodzenia nerwów obwodowych. Czynniki te przyczyniają się do powstawania
zmian zapalnych w tkankach okołostawowych, pochewkach ścięgnistych, kaletkach maziowych, mięśniach i przyczepach ścięgnistych;
g) czynniki biologiczne (tj. zakaźne i pasożytnicze).
W Polsce dominuje ryzyko zakażenia wirusem zapalenia wątroby, dotyczy głównie pracowników służby
zdrowia;
h) czynniki rakotwórcze. W środowisku pracy występuje kilkanaście czynników o udowodnionym działaniu
rakotwórczym u ludzi i kilkadziesiąt czynników o prawdopodobnym działaniu rakotwórczym. Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy nie wykazują działania
progowego, oznacza, że nie można ustalić dla nich
stężenia, poniżej którego działanie rakotwórcze nie
występuje. Dla rozwoju nowotworów zawodowych
charakterystyczny jest wieloletni okres utajenia, tj.
okres pomiędzy pierwszym kontaktem z czynnikiem
rakotwórczym a wystąpieniem objawów klinicznych.
Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w Polsce jest wykaz chorób zawodowych, który stanowi
załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych
(Dz. U. Nr 105, poz. 869), który brzmi: „Wykaz chorób
zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie
udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo
wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym”. Wykaz obejmuje 26 grup jednostek chorobowych.
Choroby zawodowe mogą przebiegać w postaci
ostrej i przewlekłej. Ostre zatrucia charakteryzują się
nagłym przebiegiem, stwarzają zagrożenie dla życia
ludzkiego. Natomiast choroby zawodowe o przebiegu
przewlekłym powstają na skutek działania wielu czynników w środowisku pracy, które ujawniają się dopiero
po wieloletnim narażeniu na takie czynniki jak: fizyczne,
biologiczne oraz chemiczne. Przy ocenie działania
czynnika szkodliwego uwzględnia się przede wszystkim:
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stopień, rodzaj i czas narażenia zawodowego, bezpośredni kontakt z chorymi na choroby zakaźne, jak również z materiałami, które pochodzą od tych chorych,
z czynnikami powodującymi choroby nowotworowe,
uczuleniowe oraz inwazyjne, sposób wykonywania
pracy.
Podejrzenie choroby zawodowej powinno być
niezwłocznie zgłoszone w formie pisemnej. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r.
w sprawie chorób zawodowych dokładnie określa,
jakiej jednostce zgłasza się podejrzenie choroby zawodowej.
Według §3 .1. podejrzenie choroby zawodowej
zgłasza się:
1) właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu, właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu,
właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212,
poz. 1263, z późn. zm.), właściwemu komendantowi
wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej albo
właściwemu inspektorowi wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej, zwanym dalej „właściwym państwowym inspektorem sanitarnym”,
2) właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy
- których właściwość ustala się według miejsca,
w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy,
w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia
zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie.
2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się
niezwłocznie na formularzu określonym w przepisach
wydanych na podstawie art. 237 §4 pkt 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, a w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub
podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną
śmierci pracownika - dodatkowo w formie telefonicznej.
§4.1. Właściwy państwowy inspektor sanitarny, który
otrzymał zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej,
wszczyna postępowanie, a w szczególności kieruje
pracownika lub byłego pracownika, którego dotyczy
podejrzenie, na badanie w celu wydania orzeczenia
o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku
podstaw do jej rozpoznania, do jednostki orzeczniczej
I stopnia.
2. Skierowania do jednostki orzeczniczej, o której
mowa w §5 ust. 2, nie stosuje się, jeżeli zgłoszenie
podejrzenia choroby zawodowej zostało dokonane
przez lekarza tej jednostki.
3. Lekarz, o którym mowa w art. 235 §21 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, albo właściwy

państwowy inspektor sanitarny wydaje skierowanie do
jednostki orzeczniczej na formularzu określonym
w przepisach wydanych na podstawie art. 237 §4 pkt 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
§5.1. Właściwym do orzekania w zakresie chorób
zawodowych jest lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125,
poz. 1317, z późn. zm.) zatrudniony w jednej z jednostek orzeczniczych o których mowa w ust. 2 i 3.
Podejrzenie choroby zawodowej może zgłosić
zarówno sam zainteresowany pracownik, jak również
pracodawca, lekarz i lekarz stomatolog oraz lekarz
weterynarii. Pracownik podejrzewający u siebie chorobę zawodową, zgłasza to za pośrednictwem lekarza,
który sprawuje nad nim opiekę profilaktyczną. Dodatkowo lekarz ten powinien dodatkowo wypełnić druk
„karty oceny narażenia zawodowego”. Zgłoszenie
podejrzenia choroby zawodowej do powiatowego inspektora sanitarnego to moment formalnego rozpoczęcia procedury, która ma na celu rozpoznanie oraz
stwierdzenie istnienia takiej choroby. Pierwszym etapem jest skierowanie pracownika do jednostki organizacyjnej, która prowadzi orzecznictwo lekarskie
w zakresie chorób zawodowych. Powiadamia również
lekarza sprawującego opiekę profilaktyczną nad pracownikiem. Lekarz zobligowany jest do skompletowania i przesłania jednostce organizacyjnej, która
uprawniona jest do rozpoznawania chorób zawodowych informacji dotyczących m.in.:
a) przebiegu pracy zawodowej,
b) stanu zdrowia pracownika wraz z wynikami przeprowadzonych badań wstępnych, okresowych i kontrolnych,
c) zagrożeń zdrowotnych występujących w środowisku
pracy, włącznie z wynikami badań oraz pomiarów
czynników szkodliwych, które wykonane są na stanowiskach pracy.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych §5.1. właściwym do orzekania w zakresie
chorób zawodowych jest lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca
1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r.
Nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) zatrudniony w jednej
z jednostek orzeczniczych, o których mowa w ust. 2 i 3.
2. Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:
1) poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;
2) kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów
medycznych (akademii medycznych);
3) poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków
medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób
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Orzeczenie lekarskie przesyła się właściwemu
państwowemu inspektorowi sanitarnemu, zainteresowanemu pracownikowi lub byłemu pracownikowi oraz
lekarzowi kierującemu na badania. Jeśli orzeczenie
lekarskie zostało wydane przez lekarza, który zatrudniony jest w jednostce orzeczniczej II stopnia - także
jednostce orzeczniczej I stopnia. Jeśli pracownik lub
były pracownik badany w jednostce orzeczniczej I
stopnia, który nie zgadza się z treścią wydanego orzeczenia lekarskiego może wnieść odwołanie w jednostce orzeczniczej II stopnia za pośrednictwem lekarza,
który wydał orzeczenie. Zainteresowany wniosek
o przeprowadzenie ponownego badania składa w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego.
Jednostka orzecznicza I stopnia powiadamia właściwego państwowego inspektora sanitarnego o procedurze odwoławczej. Decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej bądź o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej wydaje właściwy państwowy inspektor
sanitarny, po uwzględnieniu materiału dowodowego,
w szczególności danych zawartych w orzeczeniu
lekarskim oraz oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika. Właściwy państwowy inspektor sanitarny decyzję przesyła do zainteresowanego pracownika lub byłemu pracownikowi, jednostce
orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie, pracodawcy lub pracodawcom zatrudniającym
pracownika w warunkach, które spowodowały skutki
zdrowotne w aspekcie choroby zawodowej oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
Postępowanie odwoławcze od decyzji państwowego inspektora sanitarnego kierowane jest do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Natomiast od decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przysługuje złożenie skargi w okresie 30 dni do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego, zaś od wyroku WSA przysługuje
wystąpienie o kasację do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Działania prewencyjne w zakresie chorób zawodowych, wymagają długofalowej zintegrowanej strategii w zakresie postępu technologicznego, doskonalenia środków ochrony osobistej, poprawy opieki
medycznej nad pracownikami, jak również właściwej
organizacji stanowisk pracy.

zakaźnych poziomu wojewódzkiego - w zakresie
chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych;
4) podmioty lecznicze w których nastąpiła hospitaliacja
- w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych
u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby;
3. Jednostkami orzeczniczymi II stopnia od orzeczeń
wydanych przez lekarzy zatrudnionych w jednostkach
orzeczniczych I stopnia są instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy.
4. Właściwość jednostki, o której mowa w ust. 2 ustala
się zgodnie z kryteriami określonymi w §3 ust. 1
a w przypadku, gdy pracownik zamieszkuje w innym
województwie niż była wykonywana praca w narażeniu
zawodowym, właściwość jednostki orzeczniczej I stopnia ustala się według aktualnego miejsca zamieszkania
pracownika.
Orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania wydaje
lekarz uprawniony, na podstawie przeprowadzonych
wyników badań lekarskich, dokumentacji przebiegu
zatrudnienia, oceny narażenia zawodowego, dokumentacji medycznej pracownika lub byłego pracownika.
Na podstawie §6.2. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych narażenie zawodowe podlega ocenie
w odniesieniu do:
1) czynników chemicznych i fizycznych - rodzaj czynnika, wartość stężeń lub natężeń i średni czas narażenia zawodowego;
2) czynników biologicznych - rodzaj czynnika, ustalenie
kontaktu, okresu utajnienia oraz stwierdzenie mechanizmu działania lub drogi szerzenia się czynnika, bez
konieczności określenia stężenia tego czynnika;
3) czynników o działaniu uczulającym (alergenów)
- rodzaj czynnika i stwierdzenie kontaktu z takim czynnikiem w czasie pracy, jeżeli występował on w środowisku pracy, narzędziach pracy, surowcach, półproduktach lub gotowych wyrobach, bez konieczności
określenia stężenia tego czynnika;
4) czynników o działaniu rakotwórczym - substancje
chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 222 §3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy oraz pierwotną lokalizację nowotworu i okres
latencji;
5) sposobu wykonywania pracy - określenie stopnia
obciążenia wysiłkiem fizycznym oraz chronometraż
czynności, które mogą powodować nadmierne obciążenie odpowiednich narządów lub układów organizmu
ludzkiego.

Literatura dostępna u autora artykułu.
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PROBLEMY PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE OSÓB STARSZYCH
W WIEKU LAT 65-75 W ICH ŚRODOWISKU ZAMIESZKANIA
Sylwia Wittwer

bez względu na to ile mają lat. W literaturze dotyczącej
sylwetki osoby starszej odnaleźć można konkretne
i bardzo prawdziwe oblicza wizerunku osoby starszej
widziane oczami społeczeństwa. „Starzejącemu się
i staremu człowiekowi przyporządkowuje się liczne
przymiotniki zaczynające się od sylaby „nie”: jest niezdolny do znacznego wysiłku fizycznego, niezręczny,
nieprzydatny do tego czy tamtego, nieredukowalny,
nieużyteczny, niepożądany, niezdrowy, niemłody. (…)”.
Młodzi ludzie obrzucają seniorów różnymi przezwiskami, które często wyrządzają wiele przykrości. Młodzież
nie przywiązuje wagi do tego co ich czeka, gdy sami
będą w wieku swoich dziadków bądź rodziców. Brak
szacunku, zrozumienia i niesienia pomocy potrzebującym pomocy wpływa na podejście do starzejącego się
społeczeństwa. W literaturze naukowej znajduje się
pojecie stereotypu negatywnego, który jest bardzo popularny w naszym kraju. Wiele osób uważa, że starzenie się jest procesem zachodzących zmian, które dotyczą sfery psychicznej, biologicznej oraz społecznej.
Osoby starsze tracą witalność, zmienia się ich aktywność fizyczna, pogarsza uroda, postawa ciała, mają
zaniki pamięci są coraz bardziej chorzy, czekają tylko
na pomoc drugiej osoby. Stają się uzależnieni od innych. Zmieniają się nawyki i chęć spędzania czasu
wolnego w towarzystwie znajomych. Najchętniej starsi
odpoczywają przed telewizorem lub czytają książki,
gazety, czasopisma. Stereotyp osoby starszej przedstawia człowieka przegranego. W Polsce o starości
mówi się jako o „zniedołężniałej, nacechowanej biedą,
senilizmem, biernością i ustawicznym oczekiwaniem
na pomoc ze strony innych - rodziny bądź instytucji
opiekuńczych i leczniczych” .

Mity i legendy o wiecznej młodości, długowieczności i nieśmiertelności, podziw dla sędziwych starców,
tak wyjątkowych w dawnych czasach, towarzyszą
ludzkości od dawna. Szybki wzrost starzenia się społeczeństwa doprowadził do wyłonienia się nowej dziedziny, jaką jest gerontologia. Gerontologia jest nauką
o starzeniu się i starości przede wszystkim człowieka.
Nazwa gerontologia utworzona jest ze słów greckich:
geron - starzec oraz logos - słowo, nauka. Starzenie
pojawia się wraz z upływem lat i przejawia się osłabieniem funkcji poszczególnych organów, które prowadzi
ostatecznie do śmierci. Gerontologia bada te procesy,
stara się poznać istotę starości, jej źródła i przyczyny
oraz skutki postępów starości dla jednostek i społeczeństwa.
Gerontologia i geriatria badają i poznają jak skuteczniej zapobiegać i leczyć. Naukowcy tych dziedzin prowadzą badania i prace naukowe z myślą o przedłużeniu życia, utrzymaniu go w lepszym stanie fizycznym,
dzięki opanowaniu chorób, które tak często trapią
osoby w podeszłym wieku. Problem starości jest szeroko opisany w literaturze. Na ten temat pisali m.in.
Olga Czerniawska, Elżbieta Trafiałek, Ludwik Dyczewski, Maria Halicka, Renata Pawłowska.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyróżniła:
- 45-59 lat - wiek starzenia się, czyli wczesna starość,
- 60-74 lat - wiek starczy, czyli tzw. młodzi - starzy,
- 75-89 lat - tzw. starzy - starzy,
- powyżej 90 lat - tzw. długowieczni.
Stereotypy przekazują zainteresowanym osobom informacje i wiadomości dotyczące danego tematu.
Często wiedza ta jest niepełna, krzywdząca i nieprawdziwa. Jesteśmy w społeczeństwie, które zamiast poznać drugiego człowieka od podstaw, zapoznać się
z jego wadami, zaletami i potrzebami idziemy na łatwiznę stosując wywiad dotyczący zainteresowanej
jednostki.
„Stereotyp wymaga dwóch grup ludzi - nas i innych.
My myślimy jakoś o innych, a oni myślą o nas. Wyobrażenie powstaje wtedy, kiedy jedna grupa zaczyna porównywać się z innymi. Wówczas powstają stereotypy,
cechy tych drugich znacznie różnią się od naszych
wydają się dziwne, obce, dzikie, niecywilizowane”.
Głównie stereotypy dotyczą naszego postrzegania
innych. Przeważnie uważamy ich za gorszych, głupszych, kłamców i chytrusów, a siebie za idealnych. To
błędna ocena. Każdy człowiek ma w sobie dobre i złe
cechy. Powinniśmy traktować ludzi na jednym poziomie
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Największym negatywem stereotypu jest to jak
postrzegają sami siebie osoby starsze. Często patrząc
w lustro widzą obraz niepotrzebnego nikomu starca.
Tak o sobie myślą ponieważ inni ich tak widzą. Zauważalne są również pozytywne strony. Mądrość życiowa,
doświadczenie oraz szacunek wobec bliźniego pozwala na określenie ról jakie pełnili w społeczeństwie. Role
te mogą być naśladowane przez młodsze pokolenie.
Ważne jest, aby starsi nie zniechęcili do siebie młodych.
Stereotypy na równi traktują człowieka sześćdziesięcio-,
siedemdziesięcio-, osiemdziesięcio- i dziewięćdziesięcioletniego. Starość jest długim procesem, który dla
wszystkich oznacza gorsze funkcjonowanie w życiu
społecznym. Od pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego oczekuje się profesjonalizmu i promowania zdrowia i profilaktyki. Osiągnięcie tych celów wymaga profesjonalnego współdziałania pielęgniarek z podopiecznymi w zakresie kształtowania umiejętności rozpoznawania problemów zdrowotnych jednostki i rodziny
w zakresie planowania opieki, jej realizacji i wyników,
a zwłaszcza w zakresie edukacji medycznej, dotyczącej zdrowego trybu życia i samoopieki.

cze, schizofrenia, depresja. Oczywiście choroby te nie
tylko dotykają ludzi w podeszłym wieku, jednak osoby
starsze mają większą szansę na zachorowalność na
te choroby.
Stan chorobowy potwierdzony rozpoznaniem medycznym wśród badanych pacjentów w wieku od 65
do 75 roku życia objętych opieką pielęgniarską w środowisku domowym jest zróżnicowany. U pacjentów
występuje wielochorobowość wśród których najczęściej
występują następujące jednostki chorobowe: udar
mózgu, zawał serca, choroby nowotworowe, a także
nadciśnienie tętnicze, choroby jelit.
Objawy chorobowe występujące wśród badanych osób
to: bóle kręgosłupa, szybkie męczenie się, złe samopoczucie, nadciśnienie, bóle głowy. Z diagnoz medycznych: udar mózgu, zawał serca, choroby nowotworowe, a także nadciśnienie tętnicze, choroby jelit.
Samodzielność pacjentów w zakresie mobilności jest
wykonywana samodzielnie, jednak z trudnością. Samodzielność pacjentów w zakresie wykonywania czynności w kuchni jest zadowalająca, pacjenci wykonują
czynności samodzielnie, jednak z trudnością. Samodzielność pacjentów w zakresie wykonywania zajęć
związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego
jest zadowalająca, pacjenci wykonują czynności samodzielnie, jednak z trudnością. Istnieje duża różnorodność problemów pielęgnacyjnych. Dotyczą one sfery
biologicznej, psychicznej i społecznej badanych chorych.
Najwięcej trudności wynikało z codziennego życia i wykonywania stałych czynności związanych z codzienną
egzystencją, które dla badanego, często sprawnego
fizycznie, ale nie funkcjonującego prawidłowo intelektualnie, stanowiły ogromne problemy. Nie ma pacjentów, którzy nie radzą sobie całkowicie. Wśród badanych
osób problem braku równowagi i depresji występuje
i stanowią nie więcej niż 20%.
Wzrost liczby osób w podeszłym wieku, a zwłaszcza
w okresie późnej starości, powoduje zwiększone zapotrzebowanie w zakresie opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej.
Starzenie się społeczeństwa rodzi wiele problemów
natury medycznej, społecznej i ekonomiczno-organizacyjnej.
WHO zwraca uwagę na konieczność wsparcia
działań podejmowanych w celu utrzymania wielokierunkowej aktywności osób w podeszłym wieku, która
mogłaby zabezpieczyć tę populację przed złą kondycją
psychospołeczną.

Proces pielęgnowania (zindywidualizowanego) jest
systematycznym stosowaniem przez pielęgniarkę rozpoznanego stanu bio-psycho-społecznego jednostki
i środowiska oraz podejmowania celowych i planowanych działań wynikających z wcześniejszego rozpoznania, a także oceniania uzyskanych wyników, to nie
trudno będzie rozumieć role i znaczenie pielęgniarki
w tych specyficznych działaniach.
Proces pielęgnowania według Jolanty GórajekJóźwik to taka forma opieki, która obejmuje rozpoznanie stanu biologicznego, psychicznego, społecznego,
kulturowego i duchowego podmiotu opieki (np. pojedynczego człowieka, rodziny, grupy ludzi), postawienie
diagnozy pielęgniarskiej, a także podjęcie celowych
działań, które mają doprowadzić do utrzymania lub
zmiany rozpoznanego stanu, oraz ocenę uzyskanych
wyników. Typowymi chorobami, które pojawiają się
w wieku podeszłym są między innymi cukrzyca, Parkinson, Alzheimer, hipochondria, jaskra, otępienie star-
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Człowiek tyle razy umiera, ile razy traci swoich bliskich.
Homo toties moritur quoties amittit sous.

najczęściej etycznym i religijnym. Refleksja nad
sensem życia, przewartościowanie wewnętrzne i podporządkowanie się trwałym wartościom duchowym to
etyczny sens ludzkiego cierpienia. Przyjęcie takiej postawy wobec cierpienia nie jest rzeczą łatwą. Dogłębne
zrozumienie biologicznego i etycznego sensu cierpienia
możliwe jest dla osoby dopiero na bazie religijnej wiary.
Rzuca to światło na pojęcie cierpienia religijnego
w sensie zbawczo-opiekuńczym.
„On błogosławił ubogim, płaczącym i cierpiącym.
Sam pozostał ubogim, ciężko pracował, cierpiał niedostatek i znał smak samotności. Chrystus uczestniczył
w cierpieniu fizycznym aż do śmierci krzyżowej oraz
psychicznym - opuszczony przez najbliższych. Życie
i śmierć Jezusa są uosobieniem i szczytem ludzkich
doświadczeń oraz cierpień”.

Drogiej koleżance Zofii o gołębim sercu.
Pomału, cichutko zbliża się jesień i w koszu zmieniających się kolorów, gdzieś w głębi w kwitnących coraz
mniej i bladziej makach, wyraża się koniec lata. Powoli
zapominamy o tych, co odeszli a jednocześnie bezlitosny los ludzkiej egzystencji na nowo przypomina
nam o naszej śmiertelności. Niedawno opłakiwałyśmy
koleżankę Krysię, a śmierć na nowo wgryzła się
w nasze serca. Zabrała nam po jednym z rodziców Twojego Zosiu ojca i mojego. Stało się to niespodziewanie i jak zawsze za szybko. Znów cmentarz, zaduma
nad grobem, spotkanie z bliskimi i przyjaciółmi, płacz,
rozpacz i ból po stracie kochanego rodzica koiła tylko
wiara w miłość - w Boga.
Krótkie spojrzenie na cierpienie i ból fizyczny.
Organizm człowieka stanowi jedność strukturalną
i dynamiczną. Ból fizyczny powoduje naruszenie tej
struktury, czego efektem jest fizyczne cierpienie, które
człowiek odczuwa w momencie zaistnienia bólu. Stanowi to barierę ochronną organizmu przed nagłym
zniszczeniem. Specyficzną formą bólu jest zmęczenie,
które podobnie jak cierpienie broni człowieka przed wyczerpaniem i stoi na granicy życia. Miedzy stopniem zagrożenia a intensywnością cierpienia nie istnieje całkowita
korelacja, ponieważ cierpienie bardziej paraliżuje niż
ból, który zmusza człowieka do przeciwdziałania. Ból
fizyczny pełni więc pozytywną rolę, ochraniając życie
organizmu. Proces taki przebiega w większości chorób,
a także dotyczy organizmu w warunkach zdrowia.
Możemy tu mówić o biologicznym sensie cierpienia.
Człowiek przeżywa cierpienie osobowo. Ma w tym
momencie szansę zdobycia wewnętrznej dojrzałości
i głębiej przeżywa swoje człowieczeństwo. Stymulatorem tychże procesów jest tu cierpienie, które zdaniem
St. Kowalczyka, jest najstarszą etyczną szkołą samorealizacji człowieka.
Cierpienie długotrwale i intensywnie niszczy materialne “ja”, jednak posiada również znaczenie dodatnie.
Poprzez ból, który towarzyszy cierpieniu, człowiek ma
możliwość rozwoju swojego “ja” duchowego, ponieważ
panując nad nim siłą woli, nada mu pozytywny sens.
Człowiek w cierpieniu zawsze pozostaje sobą, reprezentuje własną osobowość, uczy się cnot wytrwałości
i cierpliwości. Cierpienie zmusza go też do zmiany
hierarchii wartości. Dotychczas uznawane wartości
witalne i ekonomiczne ustępują miejsca duchowym,

(Kowalczyk St. (1998), Człowiek - istota cierpiąca.
Pielęgniarstwo 2000, nr 5, s. 9 ).

TATO
Mój tato dożył sędziwych lat
I mocno kochał ten smutny świat
Byłam dla Niego małą żabką
Małą córeczką pomimo lat
I choć zostałam dla innych babką
Miłość ojcowska to inny świat
Ciągle w mych uszach harmonii dźwięk
Gdy rano wstaję każdego dnia
W mym sercu tli się bolesny lek
Bo Ciebie nie ma dumo ma
Choć sama czuję ciężar życia
Do dziś pamiętam Twą mocną dłoń
Marsowe czoło i radość bycia
Twym dzieckiem być, choć prószy śnieg - siwizny skroń
Mój Ojciec dzieli z Bogiem tron
Gdyż w jego życiu był zawsze On

Halina Bogacz-Wardzińska
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