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PORADY PRAWNE PRO BONO
Od dnia 31 maja 2021 wznawiamy akcję porad prawnych pro bono
dla wszystkich członkiń i członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
Jesteśmy z Państwem już blisko 10 lat!
O naszych kompetencjach i zaangażowaniu świadczy ilość udzielonych porad
i zaufanie jakim nas Państwo obdarzyli.
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1. ZAWODOWYCH m.in.:
a) Ze stosunku pracy i na podstawie kontraktów (umowy, wypowiedzenie, zmiana
warunków pracy i płacy, układy zbiorowe);
b) Ogólnych aspektach doradztwa związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą
(forma prowadzenia działalności, optymalizacja podatkowa, przekształcenia, obsługa
bieżąca);
2. PRYWATNYCH m.in.:
a)

Sprawy Rodzinne (rozwody, alimenty, podział majątku, rozdzielność majątkowa, adopcje,
kontakty z dziećmi, władza rodzicielska, przemoc w rodzinie);
b) Sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek lub jego uniknięcie,
mediacje spadkowe, unieważnienie testamentu, odrzucenie spadku, dożywocie);
c) Upadłość konsumencka;
d) Kredyty Frankowe (unieważnienie lub odfrankowienie umowy);
e) Sprawy karne.
Porad udzielamy w siedzibie Kancelarii lub zdalnie (Skype, WhatsApp)
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 po uprzednim umówieniu
lub zgłoszeniu przez formularz kontaktowy na stronie Kancelarii:
tel. 58 340 67 76
kontakt@kancelariaseneka.pl
www.kancelariaseneka.pl

790 888 200
upadlosc@seneka.net.pl

www.upadłosckonsumencka24.pl

Budujemy profesjonalne
pielęgniarstwo – 20 lat Puls Medic .  .  .  .  . 64
Uwaga! Nasza Kadra
topnieje z dnia na dzień… .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
Obowiązek aktualizacji danych  .  .  .  .  .  .  . 74
Informacje praktyczne i prawne .  .  .  .  .  .  . 75
Wywiad z Ewą Bogdańską-Bóll .  .  .  .  .  .  . 78
Błąd medyczny terapii lekiem... .  .  .  .  .  .  . 82
Choroby zawodowe  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
gratulacje
I PODZIĘKOWANIA .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
Z żałobnej karty  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Okręgowa Izba
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku

SYTUACJA NADZWYCZAJNA, obsługa
w biurze głównie w trybie on-line
GODZINY PRACY BIURA SĄ AKTUALIZOWANE NA BIEŻĄCO
W ZALEŻNOŚCI OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ, POLECAMY INFORMACJE
NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ www.oipip.gda.pl
BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ
IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU
Zespół redakcyjny pod kierunkiem: mgr Anny Czarneckiej
Skład:
Bezpłatny dla członków samorządu

Adres e-mail: biuro@oipip.gda.pl
Nakład: 2270 sztuk

ISSN 1427-8553

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów (wraz z dodaniem podtytułów), skrótów, przeróbek redakcyjnych i poprawek stylistycznych w opracowaniach autorskich. Prac niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja
nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych informacji oraz przesłane zdjęcia – traktując jako powierzone.
Odpowiedzialność każdorazowo spoczywa na autorze. Artykuły bez podpisu (anonimowe) nie będą publikowane.
nr 6-8/2021

1

się odbyć tylko głęboko
w Twoim sercu. Wspierajmy tych, co o nas i dla
nas walczą! KAŻDY JAK
TYLKO POTRAFI! Nie
odejdę od zawodu dzięki
tym ostatnim wydarzeniom i walce o mnie i mi
podobnych. Odzyskałam
nadzieję!

W ramach „Słowa wstępnego”
list od pielęgniarki:

UCHWYCIĆ MOMENT
Od jakiegoś czasu, gdy wracam z dyżuru,
czuję ten sam rodzaj zmęczenia. Nawet
to nazwałam – puste zmęczenie. Jakby
we mnie ktoś dół wykopał i nie zasypał.
Czasem ono trwa całymi dniami. Nawet
jak się wyśpię, najem i obejrzę jakiś pozornie relaksujący film w telewizji. Książka, muzyka, gazeta, przeglądanie internetu
– mam na to mało czasu, lecz staram się,
kiedy tylko mogę. Nic jednak tego dołu
nie jest w stanie zasypać. A jak przyszła
pandemia, to on się zrobił jeszcze głębszy. I tak mijały ostatnie lata i miesiące, aż
ostatnio schemat uległ zmianie. Na początku standard: zmęczona wracam do domu,
trwa poszukiwanie klucza do drzwi, buty,
katana na wieszak, szybka toaleta i chwila
na złapanie oddechu. Włączyłam telewizor, a tu proszę (!) – protest pielęgniarek
i położnych. Zauważyłam tam nawet kilka moich koleżanek z Pomorza, tych ze
związków, które pojechały do Warszawy.
Pomyślałam: dlaczego ja nie pojechałam?
Dobre pytanie.
Ja oraz moje koleżanki i moi koledzy staliśmy się chyba „automatami” do opieki nad
pacjentami. W pracy aktywnie działamy,
lecz potem... na nasz los i brak docenienia oraz przeciążenie pracą narzekamy…
2

Biuletyn Informacyjny

Część moich znajomych uważa, że się tak
zaharowujemy z powodu kasy. Niektórzy
mówią nawet, że teraz to mamy żniwa. No
więc nie (!), nie dlatego nie pojechałam do
stolicy protestować. Po prostu przestałam
czuć sens, odróżniać siebie od tego właśnie automatu, o którym pisałam przed
chwilą. Ostatnich kilkanaście miesięcy
spowodowało, że przestałam być uważna na siebie. Co czuję? Co myślę? Czego
bym chciała? A kogo to obchodzi? Kilka
dni później po tym proteście słuchałam
różnych opinii. Skrajnych opinii. A mi się
zwyczajnie zrobiło przyjemniej. Poczułam
sens, że ktoś DLA MNIE DZIAŁA! Ktoś
pojechał w moim imieniu i walczył o moje
prawa i lepszy byt oraz warunki pracy.
Takich jak ja jest więcej. Ze zmęczoną
pustką wewnątrz. I dlatego pomyślałam,
że napiszę do samorządu i do związków.
O tym, że nie czuję się winna swojej nieobecności. Ona nie wynikała z lenistwa,
chytrości czy małej wiary. Ja zwyczajnie
czuję, że ta walka nie będzie mieć końca.
Trwa odkąd przyszłam do tego zawodu,
czyli od wielu, wielu lat. Nie wyjechałam
do Szwajcarii czy Anglii, bo wierzyłam,
że prowadzona batalia skończy się dla
nas pozytywnie. W roku 2007, 2011, 2015

i tak dalej. A my nie przestaliśmy płynąć
na tej łajbie. Nie zawitaliśmy na długo do
żadnego z portów, w którym czekałyby
sukces, docenienie i ukojenie. Szybciej
odejdę już z zawodu niż kolejny raz włączę się do walki – pomyślałam…
Puenta? Jeśli się zdecydujesz zostać
w Polsce i tutaj być pielęgniarką albo położną, to zapnij pasy, bo będzie codzienna jazda. Będziesz walczyć – czynnie lub
biernie. Będziesz patrzeć, jak Twoje koleżanki i koledzy walczą. Nie tylko z ramienia związków, lecz i z ramienia samorządu
zawodowego. Nie będzie mety, pucharów,
szampana i błysków fleszy. To niczyja
wina, żeby było jasne. Dlatego nie pozwól
na to, żeby tak jak mnie, ogarnęło Cię
puste zmęczenie. Wyjdź z roli automatu.
Zaakceptuj, uchwyć ten moment w naszej
historii i działaj. Nawet jeśli ta walka ma

Czego nie wywalczymy
– tego nie mamy! Co kilka lat widocznie będziemy musieli protestować,
negocjować, postulować
i wywieszać transparenty.
Musimy chcieć to robić,
aby wypełniać pustkę. Dokładnie tą, która powstaje
po pustych oklaskach i pustych obietnicach kolejnych WŁODARZY i budowniczych systemu ochrony zdrowia. Pustka to
bierność i apatia, czyli de facto niemoc :-(
Działajmy na rzecz takich jak ja, oczekujących w cieniu, ale w nieziemskim dosłownie zapracowaniu. Jeśli my sami nie
wypełnimy naszych serc godnością, nikt
za nas tego nie zrobi. Bądźmy więc zgrani i nie krytykujmy siebie, a wspierajmy,
wzmacniajmy i szanujmy – choćby tak,
jak to robią obecnie farmaceuci, fizjoterapeuci, ratownicy czy opiekunowie medyczni.
Pozdrawiam Was,
moja RODZINO PIELĘGNIARSKA.
Pielęgniarka z Pomorza
czytająca Biuletyn
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Kalendarium

...ciąg dalszy

6 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek z całej Polski. Omówiono wiele istotnych spraw bieżących.

NASZE ŚWIĘTA 5, 8 i 12 maja

10 maja
Udział przedstawicieli ORPiP w Gdańsku w komisjach konkursowych na stanowisko Pielęgniarek Oddziałowych Kliniki UCK. Paniom Pielęgniarkom Oddziałowym GRATULUJEMY!
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W dniach od 5 do 31 maja z okazji
MDPiP (Międzynarodowy Dzień
Pielęgniarki i Położnej) przedstawiciele Prezydium ORPiP w Gdańsku zorganizowali wydarzenia
medialne m.in. w radiu i mediach
społecznościowych nagłaśniające
nasze święto i naszą rangę, a także
XXX-lecie naszej samorządności,
rozwoju i autonomii zawodowej.
Działania te stanowiły nie tylko
podziękowanie, życzenia i gratulacje dla naszych Pań i Panów Pielęgniarzy i Położnych, ale również
promocję naszych WSPANIAŁYCH PROFESJI i wzmacnianie
prestiżu wśród SPOŁECZEŃSTWA. Napłynęło wiele wyrazów uznania oraz życzeń…
Jesteśmy dobrej nadziei i przekonania, że już w następnym roku będzie można bezpiecznie i osobiście w naszym potężnym gronie tradycyjnie składać sobie życzenia
i wyrazy uznania oraz docenienia, jak wiele dobrego przez ostatnie lata się wydarzyło.
Nie wszystko jest idealne i bez konieczności poprawy. Wiele jeszcze działań przed
nami… RAZEM!
nr 6-8/2021
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13 maja
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek z całej Polski. Złożone zostały życzenia od Prezes NRPiP wszystkim
Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym, które przekazaliśmy Państwu w poprzednim biuletynie oraz na naszej stronie internetowej. Pani Prezes podkreśliła, że wspólnie z OZZPiP
PODEJMOWANE SĄ WSZELKIE DZIAŁANIA, aby wzmocnić nasz prestiż zawodowy oraz
poprawić warunki pracy i płacy, a także zapewnić tak dobrą organizację pracy i dyżurów, by
umożliwiała samorealizację zawodową, realizację coraz szerszych kompetencji w oparciu o nasze coraz wyższe kwalifikacje – aby móc realizować nasz wielki potencjał pielęgniarski z należytą starannością na rzecz naszych PODOPIECZNYCH. TO NASZE WSPÓLNE ZADANIE!
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15 maja
Przewodnicząca Anna Czarnecka uczestniczyła czynnie jako prelegentka w międzynarodowej
konferencji organizowanej on-line przez Powiślańską Szkołę Wyższą w Kwidzynie. Bardzo ważną rolę w konferencji odegrały niezwykle ciekawe wystąpienia specjalistów z wielu dziedzin pielęgniarstwa. Wysoki poziom prelekcji oparty na bardzo praktycznych poradach i informacjach
dosłownie napawał dumą. Omówiono też oczywiście problemy polskiego pielęgniarstwa i konieczność działań naprawczych. Zawsze zatem warto coś RAZEM zrealizować i wypracować!
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19 maja
Przewodnicząca naszej ORPiP brała czynny udział on-line w pracach Komisji Warunków Pracy
i Płacy działającej w NIPiP. Szczególnie w planowanych zmianach legislacyjnych dotyczących
płac i sposobu ich ustalania prace Komisji oraz stanowiska Prezydium NRPiP – wzmacniają
działania OZZPiP. Najważniejsze, że jesteśmy jednomyślni i nie dajemy się rozbić!
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19 maja
Jak co roku w maju, po raz kolejny Ksiądz Kanonik Mariusz Dziarmaga razem ze współpracownikami i całą wspólnotą oraz Stowarzyszeniem Pielęgniarek Katolickich przy
OIPiP w Gdańsku odprawił Mszę Świętą z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. 19 maja w Kościele pw. Świętej Rodziny z Nazaretu w Gdyni Grabówku
w skupieniu i modlitwie Ksiądz Proboszcz dziękował całej naszej korporacji zawodowej
za heroizm w codziennej pracy, za odpowiedzialność i poświęcenie dla drugiego człowieka w tym trudnym dla Nas wszystkich okresie – zagrożenia epidemicznego.

22 maja
Odbyła się bezpłatna
konferencja w trybie
on-line pt. „Debaty. Rak Prostaty”.
Udział w konferencji
wzięła Sekretarz Jolanta Zając – reprezentując Okręgową
Izbę
Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku. Na konferencji
omówione
zostały
tematy dotyczące leczenia zabiegowego
w praktyce, hormonoterapii, leczenia systemowego oraz odbyły się warsztaty w trybie
on-line. W gronie wybitnych specjalistów omawiających istotne zagadnienia znaleźli
się: dr Magdalena Zagrodzka, dr Agnieszka Chomicz, dr Norbert Piotrkowicz, dr hab.
Tomasz Borkowski, prof. Piotr Radziszewski, dr Piotr Zapała, prof. Artur A. Antoniewicz, prof. Paweł Wiechno, dr hab. Jakub Żołnierek. Tematy poruszane na konferencji
są niezwykle istotne, zważywszy na fakt, iż liczba diagnozowanych chorych z rakiem
prostaty rośnie w większości krajów rozwiniętych. W Polsce zachorowania w tym zakresie podwoiły się w ciągu 10 lat.

25 maja
W związku z zagrożeniem utraty wywalczonych
wspólnie podwyżek wynagrodzenia
pielęgniarek
i położnych Zarząd Regionu
Pomorskiego
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
w trybie pilnym zorganizował zebranie Prezydium.
W Wejherowie odbyło się
spotkanie, w którym uczest-
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niczyła przedstawicielka Gdańskiego Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Pani Ewa Bogdańska-Bóll – Skarbnik ORPiP.
Priorytetem spotkania było przeanalizowanie sytuacji i podjęcie stosownych działań
w związku z wprowadzeniem przez Rząd RP nowych zasad wynagrodzenia podstawowego dla pielęgniarek i położnych. Proponowane nowe ustawowe zapisy w znaczący
sposób spowodują stagnację podstawy wynagrodzenia w najbliższych latach dla szerokiej rzeszy osób z naszej korporacji zawodowej. Przedstawiciele Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych przy wsparciu i akceptacji Samorządu Zawodowego
podjęli decyzję o przeprowadzeniu Akcji Protestacyjnej, która odbędzie się 7 czerwca
2021 r. Zakładowe Organizacje Związkowe w szpitalach i placówkach medycznych
województwa pomorskiego postanowiły podjąć działania protestacyjne polegające
na: wywieszeniu banerów informacyjnych, oflagowaniu miejsc pracy, rozdawaniu
pacjentom i lokalnej społeczności ulotek informacyjnych o problemach płacowych
i warunkach pracy pielęgniarek i położnych. Tylko wspólne solidarne działania mogą
przynieść oczekiwane efekty dla Naszych profesji – godna płaca w bezpiecznych warunkach.
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26 maja
Po raz kolejny Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Środowiska Pracy w Ochronie
Zdrowia przy współudziale Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydziału Nauk o Zdrowiu kierunek Pielęgniarstwo i Położnictwo Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zorganizowało III Konferencję „Nasza przyszłość w rękach pracodawców – absolwenci kierunków
medycznych na Rynku Pracy” – tym razem on-line na kanwie platformy Zoom.
Przedstawiciele dużych, specjalistycznych i mniejszych podmiotów leczniczych województwa pomorskiego w prezentacjach zachęcali przyszłych adeptów zawodu pielęgniarki i położnej do podjęcia pracy w ich placówkach medycznych. Przyszli pracodawcy, chcąc pozyskać wykwalifikowaną kadrę medyczną, oferują różnego rodzaju bonusy materialno-finansowe na rozpoczęcie pracy zawodowej, gwarantując przy tym wybór kierunku specjalizacji
z szerokim pakietem wsparcia rozwoju zawodowego.
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku reprezentowała Pani mgr Ewa Bogdańska-Bóll. Skarbnik ORPiP w swej prezentacji przedstawiła rodzaj i realizację zadań pomocowych w okresie epidemii Covid-19.
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek i Położnych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczną realizację świadczeń medycznych. Członkowie Samorządu mogą liczyć na regulaminowe wsparcie socjalno-bytowe, pomoc prawną. Kolejny element wsparcia i bezpieczeństwa
stanowi cykl działań i szkoleń w zakresie szeroko rozumianej prewencji zawodowej. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku pozyskuje środki finansowe dedykowane
naszej korporacji zawodowej celem realizacji bezpłatnych szkoleń w zakresie wykonywania
szczepień czy sprawowania opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie.
Konferencja przynosi obopólne korzyści.
Stanowi źródło wymiany informacji, doświadczeń dla absolwentów kierunków
medycznych, zaś dla pracodawców stanowi źródło budowania i rozwoju szerokiego
programu zachęt dla adeptów zawodów medycznych, aby podjęli pierwszą pracę w placówkach medycznych województwa pomorskiego, które w ich ocenie są najlepsze.
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W historycznych, zabytkowych murach Powiślańskiej
Szkoły Wyższej w Kwidzynie została otwarta kolejna
karta rozwoju kształcenia
studentów w zawodach medycznych. W uroczystej
oprawie z udziałem przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego, władz Miasta
i Gminy, reprezentantów
innych Uczelni Wyższych,
Podmiotów
Leczniczych
i korporacji zawodowych Jej
Magnificencja prof. dr hab.
Krystyna Strzała – Rektor
Powiślańskiej Szkoły Wyższej – dokonała oficjalnego
otwarcia
Powiślańskiego
Monoprofilowego Centrum
Symulacji Medycznych.
Samorząd Zawodowy Pielęgniarek
i
Położnych
w Gdańsku reprezentowała
Pani mgr Ewa Bogdańska-Bóll, która w imieniu Przewodniczącej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku Pani mgr Anny Czarneckiej, całej Naszej Korporacji Zawodowej na ręce Jej Magnificencji złożyła gratulacje z okazji tak ważnego
wydarzenia.
Bogato wyposażona placówka – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych
w strukturach Uczelni – stanowi źródło satysfakcji władz, wszystkich pracowników,
a przede wszystkim daje szeroki wachlarz możliwości i realizacji zajęć praktycznych
na wysokim poziomie przez studentów kierunków medycznych.
Długoletnia, wieloaspektowa współpraca Gdańskiego Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych z Uczelnią owocuje wysokim profesjonalizmem kształcenia i rozwojem naszych profesji.
Kolejnym etapem rozwoju Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie, a zarazem dużym sukcesem jest już rozpoczęta rekrutacja na nowo otwarty kierunek – Położnictwo.
Gratulujemy sukcesu, jednocześnie zachęcamy wszystkich chętnych do kształcenia się
w zawodach pielęgniarki i położnej.
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...ciąg dalszy

27 maja
Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku uczestniczyła w Konwencie Przewodniczących Okręgowych Izb Pielęgniarek z całej Polski. Omówiono wiele istotnych spraw bieżących
wspólnie z Przewodniczącymi Organizacji Związkowych OZZPiP z całej Polski. To bardzo dobra praktyka, aby wspólnie wzmacniać swoje ustawowe zadania i działania!
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...ciąg dalszy
Kolejny z ww. wspólnych Konwentów odbył się już 1 czerwca, aby omówić współdziałanie w poszczególnych województwach w zakresie działań na rzecz poprawy warunków
pracy i płacy Pielęgniarek i Położnych, a szczególnie walki o zachowanie tak ciężko zdobytych podwyżek, tzw. Zembalowych.

...ciąg dalszy
walki z pandemią, zarówno diagnostyczne, lecznicze, jak i profilaktyczne, oraz współpraca międzyresortowa w tym zakresie. Spotkania są niezwykle istotne, służą wymianie doświadczeń i planowaniu dalszej strategii walki z Covid-19.

7 czerwca - DZIEŃ PROTESTU
Przewodnicząca Anna Czarnecka spotkała się w siedzibie Okręgowej Izby z Przewodniczącą OZZPiP Regionu Pomorskiego Krystyną Dębkowską na zebraniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Dostarczono wspólne pismo do Wojewody Pomorskiego jako przedsta-

2 czerwca
Odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań Zespołu Zarządzania Kryzysowego Wojewody Pomorskiego w trybie on-line. Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
reprezentuje na zebraniach Sekretarz Jolanta Zając, niejednokrotnie z Przewodniczącą
ORPiP w Gdańsku Anną Czarnecką. W zebraniach biorą udział Eksperci – Przedstawiciele: Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia Oddziału Pomorskiego,
Szpitali Pomorskich, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Okręgowej Izby Lekarskiej,
Okręgowej Izby Aptekarskiej, Służb Mundurowych, Pracodawców Pomorza, Loży
Business Centre Club. Na spotkaniach omawiana jest aktualna sytuacja epidemiczna
województwa pomorskiego, jak i kraju, wszelkie działania podejmowane w aspekcie
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...ciąg dalszy
wiciela Ministra Zdrowia w województwie. Przewodniczące udzielały wielu wywiadów
dla mediów wyjaśniających konkretnie O CO NAM, POLSKIM PIELĘGNIARKOM
I POŁOŻNYM CHODZI.
Każdy z dziennikarzy otrzymał kopię listu, który przekazany został w tym dniu
każdemu wojewodzie w Polsce. Przekazano także kolejne dane z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych pokazujące, jak wysokowiekowe są nasze grupy zawodowe. DANE
PRZEDSTAWIAMY RÓWNIEŻ W NINIEJSZYM BIULETYNIE. MÓWIĄ SAME ZA
SIEBIE, ŻE BRAK JEST WYMIANY POKOLENIOWEJ oraz ŻE TRZEBA ZASTOSOWAĆ MEGAZACHĘTY NIE TYLKO DLA NARYBKU, LECZ RÓWNIEŻ DLA PAŃ
EMERYTEK, ABY EMERYTURĘ TRAKTOWAĆ JAK NAJDŁUŻEJ JEDYNIE JAKO
PRZYWILEJ i BYĆ CZYNNYM ZAWODOWO.

9 czerwca
W Sejmie Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku uczestniczyła on-line w obradach
PARLAMENTARNEGO ZESPOŁU ds.
PIELĘGNIAREK, POŁOŻNYCH i PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ.
Omówiono wnikliwie i przedstawiono
nasze uwagi i obawy Posłom oraz przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia nt. projektu nowelizacji ustawy o minimalnych
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wynagrodzeniach w ochronie zdrowia oraz planów związanych z de facto likwidacją
CKPiP, nazywaną fuzją.
DLA NAS NIE JEST OBOJĘTNE, JAK BĘDZIE BRZMIAŁA ww. USTAWA,
KTÓRA WEJDZIE W ŻYCIE 1 LIPCA oraz TO – JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁO
I GDZIE BĘDZIE SIĘ ODBYWAŁO NASZE KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE!
Przewodnicząca Anna Czarnecka dziękuje Pani Poseł Urszuli Nowogórskiej za zaproszenie na obrady parlamentarnego zespołu, a Przewodniczącemu MOIPiP Tadeuszowi Wadasowi za zainicjowanie tego niezwykle ważnego spotkania.
WAŻNE JEST BOWIEM, BY NIC NIE ROBIONO WBREW NAM, SZCZEGÓLNIE GDY
MAMY KONKRETNE ARGUMENTY CAŁEGO NASZEGO 300-TYSIĘCZNEGO ŚRODOWISKA ZAWODOWEGO.

11 czerwca
Na zaproszenie Pani Rektor PSW w Kwidzynie prof. dr hab. Krystyny Strzały, Przewodnicząca Anna Czarnecka wzięła czynny udział w Sympozjum „Zdrowie dla Polaków”, które
ze względu na trwający stan epidemii odbyło się on-line. Uczestnikami Sympozjum byli:
Urząd Marszałkowski:
1. Agnieszka Kapała-Sokalska – Członek Zarządu Województwa Pomorskiego, nadzoruje Departament Zdrowia UMWP.
Pracodawcy:
2. Jolanta Sobierańska-Grenda – Prezes Zarządu Szpitale Pomorskie Sp. z o.o., Szpital
PCK w Gdyni.
3. Dariusz Kostrzewa – Prezes Zarządu Podmiot Leczniczy Copernicus Sp. z o.o.
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...ciąg dalszy
4.	 Marzena Mrozek – Prezes Zarządu Szpital Kościerzyna.
Oraz:
5. Anna Czarnecka – Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku.
6.	 Jarosław Filipczak – Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza.
7. prof. dr hab. Krystyna Strzała – Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej.

...ciąg dalszy
W ciekawych prezentacjach multimedialnych przedstawiono sytuację zawodowo-kadrową zwłaszcza Pielęgniarek i Położnych oraz konieczność rozwijania perspektyw,
a także budowania pozytywnego wizerunku naszych profesji, zachęcającego do ich
realizacji w województwie pomorskim oraz w Polsce. Warunki takie jak m.in. zapewniające samorealizację, zadowolenie i docenienie oraz rozwój zawodowy, a także
wzmacnianie prestiżu zawodowego to wspólny wektor działań! Pracodawcy Placówek
Ochrony Zdrowia przedstawili i podkreślili ogrom niedoborów kadrowych i potężną
potrzebę ich uzupełnienia.
Na Sympozjum nagrano materiały na najbliższy
KONGRES „ZDROWIE DLA POLAKÓW”.

15 czerwca
Przewodnicząca Anna Czarnecka czynnie uczestniczyła w obradach Rady Społecznej
7 Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku. Ze względu na trwający stan epidemii obrady
przebiegały w trybie on-line.
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w maju i czerwcu

3.

PONADTO w OIPiP w Gdańsku ODBYWAŁY się:
- liczne spotkania naszego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
- spotkania on-line z Zespołem Zarządzania Kryzysowego powołanym przez woj. pomorskiego
- prace/liczne zebrania Prezydium i zebranie cokwartalne w dn. 25.06.2021 r. Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku (ze względu na trwający stan epidemiczny –
w trybie on-line)
- płynna realizacja zapomóg losowych (niezwłocznie po każdym Prezydium)
- płynna realizacja refundacji doskonalenia zawodowego (niezwłocznie po obradach Rady)
- interwencje na zgłaszane sprawy oraz udzielanie informacji prawnych (w trybie on-line)
- nieustająca realizacja wszystkich ustawowych zadań naszego Samorządu Pielęgniarek
i Położnych
- szeroka pomoc w SMK
- aktualizacja Państwa danych osobowych na bieżąco
- reprezentowanie naszego Środowiska Zawodowego w licznych Radach Społecznych on-line
- wydawanie lub wysyłanie wg indywidualnej prośby PWZ
Uwaga!
ZE WZGLĘDU NA TO, IŻ MINISTERSTWO ZDROWIA NIE ZNIOSŁO NAŁOŻONEGO PRAWEM STANU EPIDEMII nie jest możliwe jeszcze spotykanie się w trybie
stacjonarnym Komisji Problemowych. W pierwszej kolejności wraz z odwieszeniem ww. odwieszane będą prace Organów tj. Rzecznik, Sąd oraz Komisja Rewizyjna – czyli prace, których
dosłownie nie da się wykonać w trybie on-line. Mamy tylko jedną salę konferencyjną i to niewielką, dlatego musimy szczególnie dbać o bezpieczeństwo prac naszych oraz ustawowych Organów.
Każdy czas ewentualnej kwarantanny będzie skutkował zamknięciem Izby i np. zblokowaniem wydawania Praw Wykonywania Zawodów absolwentom uczelni, czego bardzo staramy się uniknąć poprzez hybrydową organizację pracy jeszcze w lipcu i sierpniu. To dziesiątki,
a wręcz setki PWZ i Pracowników, na których wszyscy na Pomorzu bardzo czekamy.
ZZK przy OIPiP w Gdańsku

Prezydium
W dniu 21 maja 2021 roku odbyło się
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku.
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Członków Prezydium. Zebranie odbywało się
w trybie on-line, trybie obiegowym.
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Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy obecności.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z poprzedniego zebrania.

Przedstawienie projektu porządku zebrania. Przyjęcie jednogłośnie zaproponowanego porządku zebrania.
4.	 Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1041/VII P/21
w sprawie wydania zaświadczenia
po odbytym przeszkoleniu po przerwie w wykonywaniu zawodu łącznie
dłuższej niż 5 lat w ostatnich 6 latach
w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1042/VII P/21
w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu do pracy w komisji
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia
podyplomowego prowadzonego przez
KORA Medica Sp. z o.o.:
• kurs specjalistyczny Wywiad i Badanie Fizykalne
• kurs specjalistyczny Szczepienia
Ochronne dla pielęgniarek
• kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i Wypisywanie Recept
część I
• kurs specjalistyczny Wykonanie
Badania Spirometrycznego.
6.	 Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1043/VII P/21 w sprawie
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Zespół Zarządzania Kryzysowego wniosków złożonych do Komisji Socjalnej
o przyznanie zapomóg losowych plus
ich realizacja. Zapomogi losowe z tytułu ciężkiej choroby i zdarzeń losowych
zostały przyznane na kwotę 10.500,00
brutto (dziesięć tysięcy pięćset 00/100)
z budżetu Komisji Socjalnej.
7. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1044/VII P/21 w sprawie
przyznania pomocy finansowej – zapo-

mogi dla pielęgniarki z OIPiP z siedzibą w Szczecinie. Zapomoga została
przyznana w kwocie 300.00 brutto
(trzysta 00/100) z budżetu Komisji
Socjalnej.
8.	 Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1045/VII P/21
w sprawie przyznania pomocy finansowej – zapomogi dla rodziny pielęgniarki z OIPiP z siedzibą w Rzeszowie. Zapomoga została przyznana
w kwocie 300.00 brutto (trzysta
00/100) z budżetu Komisji Socjalnej.
9. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwał dotyczących Prawa Wykonywania Zawodu od Uchwały Nr 1956/Z/
VII/2021 do Uchwały Nr 1975/Z/
VII/2021. Stwierdzenia 11 (w tym 1 położna i 1 pielęgniarz), wymiana 2, wpis
do rejestru 2 (w tym 1 pielęgniarz), wykreślenia z rejestru 3.
10. Przedstawienie i omówienie projektu
Uchwały Nr 1046/VII P/21 w sprawie
delegowania przedstawiciela samorządu do pracy w komisji egzaminacyjnej
w zakresie kształcenia podyplomowego prowadzonego przez PULS-MEDIC Sp. z o.o.: kurs specjalistyczny
dla położnych „Leczenie ran”.
11. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka przedstawiła apel Prezydium
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krośnie w sprawie zwiększenia finansowania realizowanych
świadczeń zdrowotnych w ramach
pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Prezydium Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
wystosowało apel popierający w pełni
stanowisko Prezydium ORPiP w Kronr 6-8/2021
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śnie. Apel z poparciem został przesłany do wszystkich OIPiP w Polsce.
12. Zakończenie zebrania.

W dniu 1 czerwca 2021 roku odbyło się
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku.
W zebraniu wzięło udział 8 osób, Członków Prezydium. Zebranie odbywało się
w trybie on-line, trybie obiegowym.
Zebranie przebiegało w następujący sposób:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Annę Czarnecką. Podpisanie listy obecności.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z poprzedniego zebrania.
3. Przedstawienie projektu porządku zebrania. Przyjęcie jednogłośnie zaproponowanego porządku zebrania.
4.	 Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1047/VII P/21 w sprawie
rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Zespół Zarządzania Kryzysowego wniosków złożonych do Komisji Socjalnej
o przyznanie zapomóg losowych plus
ich realizacja. Kwota przeznaczona na
zapomogi wyniosła 3500.00 brutto
(trzy tysiące pięćset 00/100) z budżetu Komisji Socjalnej.
5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1048/VII P/21
w sprawie częściowego pokrycia
kosztów Akcji Protestacyjnej, która
odbędzie się 7 czerwca 2021. Przedstawiciele i członkowie regionalnych
OZZPiP w szpitalach i placówkach
medycznych Województwa Pomorskiego podejmą działania, okazując
niezadowolenie w związku z zagrożeniem utraty wywalczonych wspólnie
42
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podwyżek wynagrodzenia pielęgniarek i położnych.
6.	 Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1049/VII P/21 w sprawie zakupu toreb z grubego materiału
(wielorazowego użytku) z nadrukiem
„Pielęgniarek i Położnych brak!”, druga strona torby – logo i pełna nazwa
OIPiP w Gdańsku.
7. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwał dotyczących Prawa Wykonywania Zawodu od Uchwały Nr 1976/Z/
VII/2021 do Uchwały Nr 1980/Z/
VII/2021. Stwierdzenia 2, przyznanie
2 (w tym 1 pielęgniarz), wykreślenia
z rejestru 1.
8.	 Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1050/VII P/21
w sprawie delegowania przedstawiciela samorządu do pracy w komisji
egzaminacyjnej w zakresie kształcenia
podyplomowego prowadzonego przez
Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy: kurs specjalistyczny „Leczenie ran” dla pielęgniarek.
9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1051/VII P/21
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
kursu dokształcającego Udzielanie
pomocy pacjentowi z wieloma obrażeniami, organizowanego przez ProCogita Szkolenia Joanna Rydz.
10. Sprawy bieżące.
Pani Przewodnicząca Anna Czarnecka przedstawiła sytuację dotyczącą dalszych działań protestacyjnych Pielęgniarek i Położnych zaplanowanych na dzień 7 czerwca 2021 r.
Po zapoznaniu się ze sprawą, Prezynr 6-8/2021
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dium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku wyraziło
pełne poparcie dla ogólnopolskiego
protestu Pielęgniarek i Położnych
planowanego na dzień 7 czerwca
2021 r.
Apel w powyższej sprawie został
przesłany do: Premiera RP, Ministra Zdrowia, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
11. Zakończenie zebrania.

W dniu 15 czerwca 2021 roku odbyło się
zebranie Prezydium ORPiP w Gdańsku.
W zebraniu wzięło udział 7 osób, Członków Prezydium. Zebranie odbyło się w trybie on-line, trybie obiegowym.
Zebranie przebiegało w następujący sposób.
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącą Annę Czarnecką.
2. Przyjęcie jednogłośnie protokołu z poprzedniego zebrania.
3. Przedstawienie projektu porządku zebrania. Przyjęcie jednogłośnie zaproponowanego porządku zebrania.
4.	 Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1052/VII P/21
w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
kursu dokształcającego Przymus bezpośredni, organizowanego przez ProCogita Szkolenia Joanna Rydz.
5. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1053/VII P/21
w sprawie wpisu do rejestru podmio44
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tów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
kursu specjalistycznego Ordynowanie
leków i wypisywanie recept – część I,
organizowanego przez ProCogita
Szkolenia Joanna Rydz.
6.	 Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1054/VII P/21 w sprawie
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych kursu dokształcającego Długoterminowe dostępy naczyniowe – użytkowanie portów
naczyniowych, organizowanego przez
ProCogita Szkolenia Joanna Rydz.
7. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1055/VII P/21
w sprawie rozpatrzenia, zatwierdzenia przez Zespół Zarządzania Kryzysowego wniosków złożonych do
Komisji Socjalnej o przyznanie zapomóg losowych plus ich realizacja. Zapomoga została przyznana w kwocie 2 250.00 zł brutto (dwa tysiące
dwieście pięćdziesiąt 00/100).
8.	 Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały Nr 1056/VII P/21
w sprawie uwolnienia środków finansowych z budżetu Koła Emerytów
OIPiP w Gdańsku, celem pokrycia
kosztów realizacji spotkania w plenerze ich Członków.
9. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwały NR 166 /IPP/PPL/21/C
w sprawie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność
leczniczą (Rejestr Praktyk Zawodowych) 1 wykreślenie indywidualnej
praktyki pielęgniarskiej.
10. Przedstawienie i przyjęcie jednogłośnie Uchwał dotyczących Prawa Wy-

konywania Zawodu od Uchwały Nr
1981Z/VII/2021 do Uchwały Nr 1986/Z/
VII/2021. Stwierdzenia 2 (w tym 1 położna), wymiana 1, wpis 2 (w tym 1 pielęgniarz), duplikat 1.
11. Przedstawienie i podjęcie jednogłośnie
Uchwały Nr 1057/VII P/21 w sprawie uwolnienia środków finansowych
na pokrycie kampanii reklamowej
w przestrzeni publicznej/medialnej
promującej i zachęcającej przyszłych
adeptów zawodu pielęgniarki i położnej do niezwłocznego składania dokumentów o wydanie Prawa Wykonywania Zawodu i podjęcia pracy w Podmiotach Leczniczych Województwa
Pomorskiego. Kampania reklamowa
została podyktowana dramatycznym brakiem Personelu Pielęgniar-

skiego i Położniczego na terenie
Województwa Pomorskiego. Chęcią
zatrzymania Absolwentów uczelni
medycznych, kierunków Pielęgniarstwo i Położnictwo do pozostania na
terenie naszego województwa i realizacji wszelkich planów zawodowych
w naszym rejonie. Niestety, problem
braku Personelu jest problemem
narastającym, występującym na
terenie całego kraju. Z powyższego
powodu rozpoczynamy akcję pozyskania Personelu Pielęgniarek i Położnych, celem zapewnienia bezpieczeństwa Pacjentów, jak i naszych
Koleżanek i Kolegów.
12. Zakończenie zebrania.
mgr Jolanta Zając
Sekretarz ORPiP w Gdańsku

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl

nr 6-8/2021

45

46

Biuletyn Informacyjny

nr 6-8/2021

47

48

Biuletyn Informacyjny

nr 6-8/2021

49

Wycena świadczeń
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Szczepienia ochronne
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Apel
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Polska Platforma
Medyczna
Z portalu mogą korzystać wszyscy bez
ograniczeń – pacjenci, lekarze, przedstawiciele różnych profesji, wszyscy zainteresowani informacjami medycznymi zweryfikowanymi naukowo.
Baza jest dostępna pod adresem: ppm.edu.pl
i prezentuje potencjał naukowy uczelni medycznych z Białegostoku, Gdańska, Katowic,
Lublina, Szczecina, Warszawy, Wrocławia

56
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i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. W bazie PPM znajdują się pełne teksty publikacji naukowych, zestawy otwartych danych
badawczych, informacje o patentach, naukowcach i ekspertach z poszczególnych
dziedzin medycyny, realizowanych projektach badawczych, organizowanych konferencjach w instytucjach tworzących PPM.
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Możliwość weryfikacji PWZ
Na stronie www.nipip.pl istnieje możliwość weryfikacji posiadania Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki/Położnej.
W celu weryfikacji należy podać następujące dane:
1) PESEL pielęgniarki/położnej
2) Nr PWZ pielęgniarki/położnej
3) NAZWISKO pielęgniarki/położnej
Weryfikacja może posłużyć pracodawcy
do ustalenia, czy dana osoba posiada Prawo Wykonywania Zawodu Pielęgniarki
lub Położnej. Zapewnia w ten sposób, że

zatrudnia jedynie wysoko wyspecjalizowany zespół pielęgniarek/położnych. Daje to
również gwarancję pracy pielęgniarkom/
położnym, iż zawód ten jest wykonywany
jedynie przez wykwalifikowany personel.
Weryfikacja może posłużyć także pacjentom. Dbając o bezpieczeństwo własne oraz
swoich bliskich, warto mieć pewność, że
osoby, które udzielają świadczeń zdrowotnych, mają odpowiednie wykształcenie
oraz uprawnienia do wykonywania zawodu
pielęgniarki/położnej.

Apel w sprawie protestu
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Wzmacniamy siebie
we wspólnej sprawie
Nazywam się Jerzy Krukowski, jestem
pielęgniarzem, pracuję w hospicjum, prowadzę praktykę zawodową, jestem biegłym sądowym z zakresu pielęgniarstwa,
prowadzę zajęcia na GUMed, od wielu
lat zajmuję się kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych, mieszkam
w Chojnicach.
Pragnę przedstawić oraz zaprosić Państwa
na cykl szkoleń o nazwie: „4 kroki do mistrzostwa”. Tematy, którymi będziemy się
zajmować w trakcie szkolenia, to wywiad
i badanie przedmiotowe, ordynowanie leków, receptura, wypisywanie recept, badanie kwalifikacyjne, leczenie bólu, porada
pielęgniarska oraz teleporady (i in.).
Tematy te są nierozerwalnie związane
z wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej we współczesnych czasach. Przecież
mamy uprawnienia do badania pacjentów,
ordynowania leków, wypisywania recept,
badania kwalifikacyjnego, do udzielania
porad. Nadano nam te uprawnienia, ponieważ takie są nasze kwalifikacje, ale również dla efektywniejszego wykorzystania
potencjału drzemiącego w pielęgniarkach
i położnych, jednym słowem dla jeszcze
lepszej opieki nad pacjentem.
Wykonywanie naszego zawodu polega na
udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Od nas
zależy – jakiego rodzaju świadczenia bę60

Biuletyn Informacyjny

dziemy realizować, czy będziemy chcieli
rozszerzać nasze uprawnienia, czy będzie
nam zależało na tym, żeby naszym pacjentom świadczyć opiekę na coraz wyższym
poziomie.
Łatwo powiedzieć: zacznij badać pacjentów
i ordynuj im leki! W praktyce nie jest to takie proste. Już wspominałem, że wiele lat
zajmuję się kształceniem podyplomowym
(badanie fizykalne i recepty), ale przede
wszystkim jestem jednym z Was. Też ukończyłem jeden kurs, potem drugi i trzeci…
I wydawałoby się, że już tylko pozostało
zacząć badać pacjentów i recepty im wypisywać, ale… pojawiły się wątpliwości…
Wątpliwości prawie na każdym kroku – czy
dobrze zbiorę wywiad, czy dobrze zbadam,
czy dobry lek, a jaka dawka, czy mogę z refundacją lek wypisać, czy nie będzie kary
z NFZ, czy z komputerem sobie poradzę?
Gdzie znaleźć odpowiedzi na te pytania?
Kto będzie umiał mi powiedzieć, jak nanr 6-8/2021
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prawdę to powinno wyglądać? Jakie przepisy muszę sobie przyswoić, gdzie ich szukać?
Wiem, że na kursach nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie rozwiązały one wszystkich naszych wątpliwości.
Mnogość tych pytań i trudność w znalezieniu na nie prostych odpowiedzi powoduje
w nas strach – strach, który niemal paraliżuje nas przed zmierzeniem się z nowymi
wyzwaniami. Wiem, że tak jest.
Dlatego proponuję nasze szkolenie. Gwarantuję, że po szkoleniu będziesz umiała/
umiał posłużyć się stetoskopem, że rozpoznasz i zróżnicujesz np. zapalenie zatok
bakteryjne od wirusowego, że zaordynujesz
prawidłowo lek, wystawisz receptę z refundacją, NFZ nie nałoży kary; gwarantuję, że
znajdziemy odpowiedź na każde pytanie,
a nawet wskażemy (i tu prawdziwy hit!),
co zrobić, żeby pozostać z nami w stałym
kontakcie już po szkoleniu, żeby nawet po
jakimś czasie od szkolenia pomagać sobie
nawzajem w tej naszej trudnej profesji.
Wiem, jak to zrobić, dlatego zapraszam na
nasze szkolenie!
Wraz z zespołem (Alicja Dobrzewińska,
Justyna Lewandowska, Michał Milewski, Magdalena Włochowicz) przygotowaliśmy szkolenia w formie on-line, a jako
wisienkę na torcie – warsztaty w realu. Te
warsztaty to będzie podsumowanie naszego szkolenia.
Jeśli chcesz się dowiedzieć, jeśli chcesz
umieć to wszystko, co dotyczy nowych
uprawnień, to szkolenie jest dla Ciebie!
Przyjdź, nie będziesz żałować i będziesz
miała się czym pochwalić koleżankom
i kolegom po fachu.
Zapraszamy!
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Pozostała jeszcze kwestia finansowa…
Mam skrupuły, bo gentleman o pieniądzach nie rozmawia, ale w tej kwestii mam
również dobre wiadomości! Otóż udało się
przekonać do tego projektu Przewodniczącą ORPiP w Gdańsku Annę Czarnecką;
nie tylko się ucieszyła, ale postawiła na
swoim! No i mamy prezent! Prezent wcale
niemały, bo opiewający aż na 400 zł dofinansowania do tego szkolenia.
Dlatego każdy uczestnik z OIPiP w Gdańsku (opłacający regularnie składki) płaci jedynie połowę ceny, czyli tylko 400 zł. Dla
innych osób koszt szkolenia to 800 zł.
Doceńmy fakt, że Prezydium ORPiP
w Gdańsku do pomysłu się przychyliło i zaakceptowało tematyczną uchwałą. Bez tego
nie byłoby prezentu.
Więc dla Nich: hip! hip! hura!!
Zapraszamy raz jeszcze, skorzystaj
z aktualnej, prawdziwej i rzetelnej wiedzy.
Wykorzystaj prezent od Izby w Gdańsku
(w końcu płacimy na coś te składki).
Dodam jeszcze, że Patronat nad szkoleniem objęła Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa GUMed dr hab. n. o zdr.
Aleksandra Gaworska-Krzemińska.
Satysfakcja gwarantowana!
Zapisy i informacje 667 319 590
nursikom@gmail.com
Działam dla Was
Jerzy Krukowski

QUIZ

6-8/2021

1.

Konwent Przewodniczących Okręgowych
Izb Pielęgniarek odbył się:
A) 13 maja
B) 15 maja
C) 18 maja

2.

NZOŚR PULS MEDIC świętował:
A) 5-lecie
B) 10-lecie
C) 20-lecie

3.

Msza Święta z okazji Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarki i Położnej odbyła się:
A) 10 maja
B) 19 maja
C) 29 maja

4.

Suma zarejestrowanych pielęgniarek
i położnych (stan na 31.12.2020 r.) wynosi:
A) 231 612
B) 295 571
C) 343 003

Nagrody:
T-shirt

ufundowany przez

2 nagrody
ufundowane przez

Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać do 31 sierpnia 2021 r. na adres e-mail: biuro@oipip.gda.pl
W e-mailu muszą być zamieszczone następujące informacje:
QUIZ 6-8/2021
Imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia, telefon kontaktowy, odpowiedzi: 1..., 2 ..., 3 ..., 4 ...
Tylko wiadomości e-mail zawierające wszystkie informacje będą brały udział w losowaniu nagród!
WYNIKI QUIZU nr 9/2020
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Jolanta Kuschel. Nagrody ufundowane przez MedStudio Dominika wygrali: Violeta Litwin i Jacek Buchajczyk. Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2A - 3A - 4A
WYNIKI QUIZU nr 10-11/2020
T-shirt ufundowany przez zabawnamedycyna.pl wygrała Jadwiga Żurek. Nagrody ufundowane przez MedStudio Dominika wygrali: Łukasz Tomasik i Monika Troka. Książki ufundowane przez ORPiP w Gdańsku
wygrali: Jolanta Rydz, Elżbieta Dzierżawska, Aleksandra Kolberg-Chamska, Mateusz Kropidłowski,
Ewa Nieznalska, Iwona Raczko, Wiesława Najda. Prawidłowe odpowiedzi: 1A - 2A - 3A - 4B
Prosimy o kontakt z daną firmą w celu odebrania nagrody.
nr 6-8/2021
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Budujemy
profesjonalne pielęgniarstwo
20 lat Puls Medic

20 lat minęło jak jeden dzień, można byłoby zaśpiewać i te 20 lat faktycznie minęło
bardzo szybko, ale… Ten czas był czasem
rozwijania i budowania marki firmy. Jak
w życiu, w naszej firmie były sukcesy, ale
też porażki, kłopoty, dni gorsze. I jak w życiu, „co nas nie zabije, to nas wzmocni”.
A wszystko zaczęło się w roku 2001, gdy
trzy prężne pielęgniarki postanowiły wziąć
sprawy w swoje ręce. Nasze Panie Prezeski Janina Markiewicz-Wasilewska, Jolanta
Resiak i niestety już śp. Agnieszka Grzeżółkowska postanowiły założyć NZOŚR
PULS MEDIC.
64
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Na terenie Gdańska w pięciu przychodniach otworzyły gabinety, w których rozpoczęły pracę nasze koleżanki – pielęgniarki
i położne.
„Niwelowanie różnic – zwiększenie równości w dostępie do opieki medycznej”
to hasło od początku towarzyszyło naszej
pracy. Chciałyśmy nie tylko wykonywać
specjalistyczne świadczenia pielęgniarskie,
ale też obejmować pacjenta i jego rodzinę
opieką holistyczną.
W 2004 roku rozwinęliśmy dodatkowo
podyplomową ofertę szkoleniową dla pielęgniarek i położnych. Początkowo dro-

ga przez mękę, czyli szukanie lokalu na
zajęcia dydaktyczne, stworzenie grupy
wykładowców, reklama i cała organizacja
kształcenia okazała się sukcesem. Aktualnie jesteśmy ośrodkiem ciągle wiodącym
na pomorskim rynku medycznym. Posiadamy własną bazę dydaktyczną przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, świetna lokalizacja, dobrze
przygotowana do prowadzenia zajęć.
W programach kształcenia podyplomowego oferujemy naukę, zdobywanie wiedzy
i umiejętności praktycznych na specjalizacjach pielęgniarskich, kursach kwalifikacyjnych, specjalistycznych. Systematycznie zwiększamy i uatrakcyjniamy
swoją ofertę dotyczącą kursów. Staramy
się spełniać oczekiwania oraz nadążać za
potrzebami rynku medycznego, oferując
nowości, wdrażając najnowsze rozwiązania w kształceniu oraz świecie medycyny.
Wykładowcy rekrutowani są z ośrodków
akademickich oraz wykwalifikowanego
personelu z dużą praktyką zawodową.
Opinie w ankietach po zakończonych kursach są zawsze pozytywne, a to wszyst-

ko dzięki całemu zespołowi pracującemu
w dziale szkoleń. Nasza Pani Prezes Janina
Wasilewska oraz Jola Siezieniewska dbają
o to, by atmosfera oraz przepływ informacji
były przyjazne i na najwyższym poziomie.
Również w czasie pandemii, która zweryfikowała świadczenie usług w kształceniu,
nasz zespół szybko przystosował się i przeszedł na kształcenie hybrydowe lub on-line. Wszyscy daliśmy radę – organizator,
wykładowcy oraz nasi kursanci. Wykłady
w tej formie, w opinii kursantów, cieszyły
się zainteresowaniem i zebrały bardzo dobre opinie.
Kolejny krok w rozwoju firmy to rok 2005.
Zakontraktowaliśmy świadczenia w Pielęgniarskiej Opiece Długoterminowej. Byliśmy pierwszą firmą medyczną, która takie
usługi świadczyła na gdańskim rynku medycznym.
Początkowo mało kto wiedział, nawet
w środowisku medycznym, co to jest ta
opieka długoterminowa. Kontrakt był nieduży i pielęgniarek pracujących w OPD
niewiele. Dzisiaj jest nas już więcej, choć
kontrakt z NFZ jest ciągle za mały w stosunku do potrzeb na terenie Gdańska. Opieka domowa nad przewlekle chorym to najtańsza i najbardziej sprzyjająca choremu
forma kontynuacji leczenia lub godnego
starzenia się przewlekle chorych. Jesteśmy
zgranym zespołem. Naszymi zadaniami są:
realizacja kompleksowej opieki, pielęgnacji nad przewlekle chorym, niesamodzielnym, organizujemy pomoc zewnętrzną dla
chorego, opracowujemy programy samoopieki i samopielęgnacji pacjenta, edukujemy chorych, opiekunów, rodziny.
Ogromnym atutem naszego zespołu są
umiejętności leczenia ran niegojących się.
Wyróżniamy się na gdańskim rynku menr 6-8/2021
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dycznym, to nasza domena. Posiadamy
kwalifikacje i duże doświadczenie w leczeniu przewlekłych ran: odleżyn, owrzodzeń,
przetok, stopy cukrzycowej i innych. Cały
czas podnosimy własne kwalifikacje, uzupełniamy wiedzę, szukamy rozwiązań dla
naszych chorych.
Dlatego też jesienią 2019 roku otworzyliśmy Gabinet Leczenia Ran. Początkowo
w naszym gabinecie na Otwartej, ale epidemia zweryfikowała postępowanie. Aktualnie mamy gabinet mobilny. Pomagamy
chorym w warunkach domowych – leczymy, pielęgnujemy, udzielamy konsultacji
w przypadkach, kiedy chory lub jego rodzina nie radzą sobie lub nie wiedzą, gdzie
się udać, co zwłaszcza w czasie pandemii
okazało się dla wielu ludzi bardzo trudne.
Współpracujemy z wiodącymi firmami medycznymi produkującymi opatrunki specjalistyczne, ze specjalistami zajmującymi się
leczeniem, pielęgnacją ran przewlekłych –
chirurgami, podologami, fizjoterapeutami,
ortotykami.
Kolejną naszą propozycją dedykowaną
przyszłym rodzicom jest bezpłatna, finansowana przez NFZ szkoła rodzenia RADOSNE NARODZINY.
Od 2015 roku przygotowuje przyszłych
rodziców do ich ważnej życiowej roli. Kameralne grupy, indywidualne podejście
pozwalają na stworzenie atmosfery wzajemnego zaufania, wymiany doświadczeń,
swobodnej nauki. Tutaj przyszli rodzice
mogą porozmawiać o swoich radościach,
sukcesach, ale też i lękach, obawach. Nasze położne uczą wszelkich technik ułatwiających poród, pokazują przyszłym rodzicom, jak opiekować się noworodkiem
i zapewniają kompleksową opiekę poporodową mamy i nowo narodzonego dziecka.
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Pomimo pandemii udało nam się przenieść
do nowej siedziby na Morenie, ul. Jaśkowa
Dolina. Również i w kształceniu podyplomowym poszerzyliśmy ofertę kursów dla
położnych.
Osobą spajającą pielęgniarki i położne jest
druga Pani Prezes Jolanta Resiak. To nasz
„pracuś”, który dba o nasze dobro pracownicze. To osoba, która ogarnia nas administracyjnie, dba i pilnuje wszystkiego
w firmie. To dzięki niej mamy czym, gdzie
i z kim pracować.
W 2020 roku Janina Markiewicz-Wasilewska przekazała obowiązki dyrektora
NZOŚR „PULS-MEDIC” naszej koleżance Ewie Charuk, która od podszewki zna
pracę w środowisku. Ewa ruszyła do pracy z nowymi pomysłami na rozwój firmy,
poszerzeniem oferty usług pielęgniarskich,
z wejściem w programy profilaktyczne dla
mieszkańców Gdańska.
Cały zespół pielęgniarek i położnych zmieniał się personalnie przez te wszystkie lata.
Koleżanki odchodziły na emerytury, zatrudnialiśmy kolejne osoby. Cieszymy się,
gdy przychodzą pracować z nami osoby
młode, widzące w naszym zespole swoją
zawodową przyszłość, chcące się rozwijać
w naszej firmie, ale też rozwijać naszą firmę. Nasze pielęgniarki i położne często są
wyróżniane i otrzymują nagrody za wzorową pracę w ochronie zdrowia, nagrody specjalne za szczególne osiągnięcia.
Nasze dziewczyny rozwijają się zawodowo, tworzą programy edukacyjne, wykładają na kursach, są opiekunami praktyk
zawodowych, prowadzą warsztaty edukacyjne, ale też pracują na rzecz chorych
w innej formie, udzielają się w organizacjach społecznych, artystycznych, podróżują po świecie, pielęgnują i tworzą piękne

ogrody, morsują, wychowują dzieci, cieszą
się wnukami.
Nasze koleżanki z firmy pracują również na rzecz środowiska pielęgniarskiego
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku, czynnie biorąc udział w pracach
Komisji ds. Opieki Długoterminowej.
Obie nasze pielęgniarki koordynujące odniosły wiele sukcesów w życiu zawodowym
i prywatnym. Alina Malinowska – koordynator ds. pielęgniarek i położnych, pracuje
w OIPiP jako Przewodnicząca Okręgowego
Sądu Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
VII kadencji, jest autorką pięknego działkowego ogrodu, miłośniczką podróży.
Barbara Wypustek – koordynator ds. pielęgniarek opieki długoterminowej, pracuje
w Komisji OPD w OIPiP Gdańsku, ale jest
też zdolną malarką-amatorką. Basia ukochała gdański symbol – stoczniowe żurawie. Jej obrazy pokazywane były na wielu
wystawach i zdobywały nagrody.
W ramach podsumowania personalnego
kilka słów o bardzo ważnej dla nas osobie
– Pani Prezes Janinie Markiewicz-Wasilewskiej, w żargonie medycznym naszym
„przylepcu na rany i bolączki”. Zawsze

uśmiechnięta, pogodna, z inicjatywą. Pilnująca i nadzorująca od szczegółu do ogółu. Bez niej nie byłoby nas.
I choć nie zawsze było słodko i nieraz kładziono nam kłody pod nogi, bardzo często
przez personel medyczny, przetrwaliśmy
i zamierzamy dalej trwać i rozwijać się na
pomorskim rynku medycznym.
W naszym zespole pracują koleżanki, które tworzyły tę firmę, nadawały kierunek
i budowały profesjonalizm – są z nami od
początku: Alina Malinowska, Anna Babul,
Jadwiga Okoniewska, Elżbieta Marszałowicz, Ewa Hermanowicz. Ogromne podziękowania na ich dłonie za wytrwałość
i lojalność.
Podziękowania
należą
się
również
naszym
paniom
pracującym
w administracji: Pani Elżbiecie i Pani Irenie
– tyle lat z nami, tyle cierpliwości do nas
i zawsze uśmiechnięte i chętne do pomocy.
I oczywiście cały zespół pielęgniarek i położnych – DZIĘKUJEMY Wam za całokształt. Obyśmy w dobrej kondycji przetrwali do następnej rocznicy.
Ewa Marchel
Pielęgniarka OPD Puls Medic

NOWA strona internetowa OIPiP w Gdańsku
Aktualne informacje zawsze na: www.oipip.gda.pl
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Uwaga! Nasza Kadra
topnieje z dnia na dzień…
Nadchodząca katastrofa kadrowa pielęgniarek i położnych
Raport Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
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Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
przedstawia raport dotyczący aktualnej sytuacji kadrowej w zawodach pielęgniarki i położnej w Polsce. Raport
wskazuje strukturę wieku zatrudnionych
pielęgniarek i położnych z podziałem na
województwa.
Raport zawiera prognozy dotyczące liczby pielęgniarek i położnych do 2030 r.
w ujęciu krajowym z podziałem na województwa.
Raport przygotowano w oparciu o dane
z Centralnego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych. Główny Urząd Statystyczny wskazuje, iż „dane w nim zawarte
są wysokiej jakości i są możliwe do wykorzystania do produkcji danych statystycznych – dokładność”. Źródło: Dane
z CRPiP zostały wykorzystane w raporcie GUS: „Usługi publiczne w zakresie
ochrony zdrowia” https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymentalne/uslugi-publiczne/uslugi-publiczne-w-zakresie-ochrony-zdrowia,3,1.html.

I. Struktura wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych
Rozkład struktury wieku w zawodzie pielęgniarki i położnej wskazuje na brak zastępowalności pokoleń.
Największy liczbowo przedział wiekowy
wśród pielęgniarek to 51-60 lat, który
obejmuje 83 129 pielęgniarek, co stanowi
35,8% liczby zatrudnionych. Mimo nabycia uprawnień emerytalnych ciągle pracuje w zawodzie aż 63 120 pielęgniarek
(przedziały 61-70 i przedział pow. 70 lat).
Stanowi to 27,2% ogółu zatrudnionych.
W przypadku położnych największy liczbowo przedział wiekowy to również przedział 51-60 lat, który obejmuje 10 094
zatrudnionych położnych. Stanowi to
35,8% zatrudnionych położnych. Osoby
pracujące pomimo uzyskania uprawnień
emerytalnych stanowią 23,5% i jest ich
6 683.
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Średnia wieku zatrudnionych pielęgniarek i położnych

70

Biuletyn Informacyjny

nr 6-8/2021

71

Dane z podziałem na województwa

Liczba osób wchodzących do zawodu i nabywających uprawnienia emerytalne

II. Dane o zgonach pielęgniarek i położnych
Statystyczna pielęgniarka, położna żyje krócej niż statystyczna Polka. Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest niska średnia wieku
zgonu pielęgniarek i położnych. Naczelna
Izba Pielęgniarek i Położnych, po analizie
danych otrzymanych z Rejestru PESEL
za okres ostatnich pięciu lat, wyliczyła, iż
średnia ich wieku w chwili zgonu to tylko
61,5 roku. Są to dane znacznie niższe niż
dla całej populacji. Przypomnijmy – średnia
wieku kobiet w Polsce to 81,8 lat.
III. Prognoza liczby pielęgniarek i położnych do 2030 r.
Prognozę liczby pielęgniarek i położnych
przygotowano w oparciu o liczbę osób, któ72
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re nabędą uprawnienia emerytalne w latach
2021-2030 oraz na postawie liczby osób
uzyskujących prawo wykonywania zawodu.
Dla potrzeb tego raportu założono, iż liczba osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu będzie wynosiła tyle samo, co
w 2020 r., czyli 5693 osoby. Założono także,
iż 100% osób uzyskujących prawo wykonywania zawodu podejmie pracę w zawodzie.
Ponieważ populacja mężczyzn w obu zawodach stanowi ok. 2%, dla potrzeb tej analizy
przyjęto założenie, iż nabywają uprawnienia
emerytalne w wieku 60 lat.
Mimo tak optymistycznego założenia prognoza wskazuje, iż do 2025 r. liczba zatrudnionych pielęgniarek i położnych zmniejszy się o 16 761, a do 2030 r. o 36 293.
Należy również pamiętać, iż w chwili obecnej pracę w zawodzie pielęgniarki lub za-

*1 – jeżeli z pracy odejdą pielęgniarki i położne posiadające uprawnienia emerytalne na dzień dzisiejszy
*2 – założono 250 pielęgniarek i położnych pracujących w jednym szpitalu

wodzie położnej wykonuje 69 585 osób,
mimo uzyskania uprawnień emerytalnych.
Te pielęgniarki i położne mogą w każdej
chwili przejść na emeryturę.
IV. Wnioski
Sytuacja kadrowa przedstawiona w raporcie wymaga podjęcia pilnych działań.
Rekomendacje Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych:
1. Niezbędne jest zwiększenie liczby osób
uzyskujących prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej.

a)

Aby utrzymać obecny wskaźnik 5,2
na 1 tys. mieszkańców, konieczne jest
zwiększenie liczby absolwentów z ok.
5,6 tys. do 10 tys. rocznie.
b) Na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo należy kształcić 20 tys. osób
rocznie, aby zrealizować założenia
wskazane w Polityce Wieloletniej Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce przyjętej przez Rząd
RP. Dokument ten wskazuje na konieczność podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia w Rzeczypospolitej Polskiej wskaźnika liczby pielęnr 6-8/2021
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gniarek na poziomie średniego wskaźnika
OECD (9,4 dla 2016 r.) w okresie 15 lat.
Dla osiągnięcia tych celów konieczne jest:
- zwiększenie liczby miejsc i wydziałów
na kierunku pielęgniarstwa oraz położnictwa w każdym województwie,
- wprowadzenie stypendiów,
- zagwarantowanie zatrudnienia po studiach,
- promowanie zawodów wśród absolwentów szkół średnich.
2. Należy pilnie podjąć działania, które
zachęcą osoby posiadające uprawnienia
emerytalne do dalszego wykonywania
zawodu.
Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest:
- wydłużenie urlopów wypoczynkowych,
- wprowadzenie dodatków motywacyjnych,
- wprowadzenie urlopów dla poratowania zdrowia,
- refundacja świadczeń rehabilitacyjnych.

3. Należy podjąć działania, które zapobiegną zmniejszeniu liczby pracujących
pielęgniarek i położnych.
Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest:
- wprowadzenie dodatków za pracę
w warunkach szczególnych,
- zapewnienie stabilnego wynagrodzenia uwzględniającego posiadane kwalifikacje i zdobyte doświadczenie zawodowe,
- wprowadzenie dodatków za długoletnią pracę,
- wprowadzenie dopłaty do wypoczynku,
- wprowadzenie świadczeń mieszkaniowych.

pione przez Okręgową Izbę Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku obejmuje tylko
osoby aktywne zawodowo z uregulowanymi składkami.
Liczba osób aktywnych zawodowo (liczba osób ubezpieczonych) ustalana jest co
roku na podstawie danych wygenerowanych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek
i Położnych. Status „aktywny zawodowo”
przypisany jest tylko do osób, które zgłosiły miejsce zatrudnienia do OIPiP.

Warszawa, dnia 26 maja 2021 r.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Gdańsku przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek
i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.
Zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz art. 46 ustawy
o zawodach pielęgniarki i położnej każda
pielęgniarka/położna zobowiązana jest do
niezwłocznego zawiadomienia okręgowej
rady pielęgniarek i położnych o zmianie danych określonych w art. 44. ust. 1 w terminie 14 dni od daty ich powstania.
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Aktualizacji podlegają informacje dotyczące:
•• zmiany nazwiska,
•• ukończenia kursów i specjalizacji,
•• ukończenia studiów wyższych,
•• miejsca zamieszkania,
•• rozpoczęcia i ustania zatrudnienia,
•• zmiany miejsca pracy,
•• utraty dokumentu uprawniającego do
wykonywania zawodu.
Przypominamy również, że grupowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych wyku-

Kontakt do działu:
aktualizacja@oipip.gda.pl
Specjalista ds. Centralnego Rejestru
Pielęgniarek i Położnych oraz PWZ
Anna Piechowska
tel. 780-027-801

Informacje praktyczne i prawne

4. Realizacja zapisów Polityki Wieloletniej Państwa na Rzecz Pielęgniarstwa
i Położnictwa w Polsce przyjętej przez
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w 2019
roku (źródło: https://www.gov.pl/web/zdrowie/polityka-wieloletnia-panstwa-na-rzeczpielegniarstwa-i-poloznictwa-w-polsce).

Obowiązek aktualizacji danych

Uwaga! Osoba, która nie dopełniła ww. –
automatycznie traktowana jest przez Rejestr jako osoba nieaktywna zawodowo.

2.

Opinia prawna w sprawie skutków
prawnych złożenia przez pielęgniarkę
albo położną oświadczenia o zrzeczeniu
się prawa wykonywania zawodu oraz
możliwości ponownego ubiegania się
o jego przyznanie.
1.

Stosownie do postanowień art. 42
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2021, poz. 479 – t.j.)
prawo wykonywania zawodu albo
ograniczone prawo wykonywania zawody wygasa w przypadku zrzeczenia
się prawa wykonywania zawodu.

3.

Zrzeczenie się prawa wykonywania
zawodu następuje w formie oświadczenia woli pielęgniarki (pielęgniarza) albo położnej składanego do
właściwej ze względu na miejsce
wykonywania zawodu okręgowej
rady pielęgniarek i położnych. Przepisy ustawy o zawodach nie określają trybu, w jakim powinno nastąpić
zrzeczenie. W związku z powyższym
należy w tym przypadku stosować
ogólne zasady dotyczące składania
oświadczeń woli wynikające z art. 60
i nast. Kodeksu cywilnego (k.c.).
I tak, stosownie do postanowień art.
60 k.c., z zastrzeżeniem wyjątków
w ustawie przewidzianych, wola osonr 6-8/2021
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by dokonującej czynności prawnej
może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia
jej wolę w sposób dostateczny, w tym
również przez ujawnienie tej woli
w postaci elektronicznej. W konsekwencji powyższego należy przyjąć,
że oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu może nastąpić w dowolnej formie (np. ustnej,
pisemnej, elektronicznej), oczywiście
pod warunkiem, że możliwa będzie
nie tylko rzetelna identyfikacja osoby
składającej oświadczenie, ale i treść
samego oświadczenia nie będzie pozostawiać wątpliwości. Mając na
uwadze nie tylko specyfikę, ale i doniosłość prawną oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej, dla
celów dowodowych rekomendowaną
formą złożenia oświadczenia jest forma pisemna.
4.	 Zgodnie z art. 61 § 1 k.c. oświadczenie woli, które ma być złożone innej
osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła
zapoznać się z jego treścią. Z kolei
oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej
osobie z chwilą, gdy wprowadzono je
do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią (§2).
Powyższe oznacza, że zrzeczenie się
prawa wykonywania zawodu staje się
skuteczne z chwilą, gdy zostało skutecznie doręczone adresatowi. Adresatem oświadczenia o zrzeczeniu się
prawa wykonywania zawodu winna
być właściwa miejscowo okręgowa
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rada pielęgniarek i położonych. Mając
na uwadze, że jest to organ wyposażony w ustawową kompetencję do przyznawania prawa wykonywania zawodu (art. 37 ust. 1 ustawy o zawodach),
uznać należy, że organ ten winien być
również adresatem oświadczenia woli
skutkującego wygaśnięciem prawa
wykonywania zawodu.
5. W tym miejscu warto zwrócić uwagę
na kwestię dopuszczalności odwołania czy też „cofnięcia” oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa wykonywania
zawodu. Otóż, zgodnie z art. 61 § 1
zdanie drugie k.c. odwołanie takiego
oświadczenia jest skuteczne, jeżeli
doszło jednocześnie z tym oświadczeniem albo wcześniej. Innymi słowy,
z chwilą, gdy oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu
zostanie skutecznie doręczone (niezależnie od formy doręczenia) do właściwej okręgowej rady, jego odwołanie będzie niemożliwe, a ewentualne
próby „cofnięcia” oświadczenia będą
prawnie nieskuteczne.
6.	 W świetle postanowień art. 42 ust. 1
pkt 2 ustawy o zawodach złożenie
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
wykonywania zawodu wywołuje skutek w postaci wygaśnięcia tego prawa.
Należy przy tym podkreślić, że skutek
ten następuje ex lege, bez konieczności dokonywania przez organ jakichkolwiek dodatkowych czynności (np.
w postaci zgody na zrzeczenie).
7. W mojej ocenie wygaśnięcie prawa
wykonywania zawodu powinno zostać stwierdzone uchwałą właściwej
okręgowej rady pielęgniarek i położnych, zgodnie z art. 31 pkt 2 ustawy

z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych w zw.
z art. 37 ust. 1 ustawy o zawodach.
Podkreślenia jednakże wymaga, że
uchwała stwierdzająca wygaśnięcie
tego prawa ma wyłącznie charakter
deklaratoryjny.
8.	 Konsekwencją wygaśnięcia prawa
wykonywania zawodu jest konieczność dokonania stosownego wpisu
w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek
i Położnych oraz rejestrze pielęgniarek i położnych prowadzonym przez
okręgową radę pielęgniarek i położnych (art. 44 ust. 1 pkt 22 i 24, art. 48
ust. 2 ustawy o zawodach). Należy
przy tym pamiętać, że dane są usuwane z rejestru dopiero po upływie
15 lat od dnia wygaśnięcia prawa
wykonywania zawodu, tj. od dnia
skutecznego złożenia oświadczenia
o zrzeczeniu się tego prawa (art. 43
ust. 5 ustawy o zawodach). Powyższy
obowiązek wynika również z § 8 ust.
1 uchwały nr 320/VII/2018 Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia
12 września 2018 r. w sprawie trybu
postępowania dotyczącego stwierdzania i przyznawania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu
położnej oraz sposobu prowadzenia
przez okręgowe rady pielęgniarek
i położnych rejestru pielęgniarek i rejestru położnych oraz rejestru obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie
okręgowej izby czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej.
9. Wygaśnięcie prawa wykonywania
zawodu wskutek złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa nie stoi na

przeszkodzie ponownemu ubieganiu
się przez zainteresowaną (zainteresowanego) o ponowne uzyskanie prawa
wykonywania zawodu. Żaden przepis
prawa powszechnie obowiązującego
nie ogranicza bowiem możliwości
ubiegania się o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo
położnej osobom, które zrzekły się
tego prawa. Przeciwny pogląd byłby
nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą wolności wykonywania zawodu
określoną w art. 65 ust. 1 Konstytucji.
10. Z uwagi na brak regulacji szczególnych regulujących tryb ponownego
uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki należy uznać, że
w przypadku ubiegania się o ponowne uzyskanie prawa wykonywania
zawodu zastosowanie znajdują zasady ogólne określone w art. 28 i nast.
ustawy o zawodach. Wymagane jest
zatem przeprowadzenie „nowego”
postępowania w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu. Podkreślenia przy tym wymaga,
że właściwy organ obowiązany jest
dokonać ponownej weryfikacji spełnienia przez osobę zainteresowaną
przesłanek uzyskania prawa wykonywania zawodu. Ewentualne ustalenia
poczynione w postępowaniu „pierwotnym” są nierelewantne z punktu
widzenia ponownego wniosku o przyznanie prawa i niedopuszczalne jest
ewentualne oparcie się przez organ na
ustaleniach z postępowania „pierwotnego”.
Bartłomiej Achler
adwokat
nr 6-8/2021
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borczego, na którym zostali
wybrani delegaci na I Okręgowy Zjazd Samorządu
Zawodowego Pielęgniarek
i Położnych w Gdańsku.
To był 1991 rok! O istocie samorządu nie miałam
zielonego pojęcia. Dzisiaj
stwierdzam, że nie o wiedzę tu chodziło. Wszyscy
mieliśmy otwarte serca,
głodne wolności i rozwoju.
Do dziś pamiętam słowa
Pani Inety Sieradzkiej, która
w wielkim skrócie przedstawiała nam zapisy Ustawy
o Samorządzie Zawodowym
Pielęgniarek i Położnych,
a brzmiały one tak – „głównym, nadrzędnym celem
i zadaniem Samorządu jest
zapewnienie
autonomii
i rozwój naszych zawodów
pielęgniarki i położnej”. To
brzmiało bardzo obiecująco!

Wywiad
z Ewą Bogdańską-Bóll
Spotkaliśmy się w momencie dla nas wszystkich nieoczywistym. Popłynęliśmy nurtem
iście kresowej rzeki. Z jednej strony wydawałoby się, że najdłuższy akt pandemicznej
tragedii mamy już za sobą. Odwracamy wzrok w kierunku przeciwległego brzegu,
a tam – bezkres niewiadomych. Popłynęliśmy pomiędzy wymiarami, przeplatającymi
się z kłębkami czasu i przestrzeni. Ja, człowiek od komunikacji, z sercem po pielęgniarskiej i położniczej stronie, oraz bohaterka spotkania, Ewa Bogdańska-Bóll,
Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku i co w tym całym
spektrum wydarzeń ogromnie ważne – koordynatorka Izby ds. COVID-19.

Grzegorz Sikora: Czym się różni Ewa
Bogdańska-Bóll siedząca naprzeciwko
mnie od tej, która rozpoczynała przygodę z samorządem 30 lat temu?
Ewa Bogdańska-Bóll: To bardziej pytanie do mojego męża. (śmiech)
GS: To pytanie o to, co Pani czuła wtedy
i co Pani czuje dzisiaj. Człowieka określa nie tylko wiedza, wiek czy doświadczenie, ale również coś, co można nazwać substancją życia. Mowa tu właśnie
o uczuciach.
Ewa B-B: W wieku 15 lat nie miałam
sprecyzowanych zainteresowań. Lubiłam
pomagać, opiekować się innymi. Moi rodzice to dostrzegli i zaproponowali, abym
rozpoczęła edukację w Liceum Medycznym Pielęgniarstwa w Brodnicy. Wtedy
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czułam wielki strach, lęk, niepewność.
Byłam nieśmiała. Dziś staram się podchodzić do rzeczywistości z dystansem. Nie
chcę powiedzieć, że życie mnie wiele nauczyło, bo to jest wielkie uproszczenie. Po
prostu w pewnym momencie strach przestaje paraliżować, a zaczyna motywować.
GS: Dwadzieścia trzy lata w kadrze kierowniczej pionu pielęgniarsko-położniczego zrobiły swoje?
Ewa B-B: Tak, ale to dlatego, że mogłam
obserwować i uczyć się od innych. Fundamentem efektywnego zarządzania jest
dialog, u podstaw którego leży z kolei
umiejętność słuchania, dostosowywania
się, zarządzania zmianą. Miałam szansę
otaczać się ludźmi mądrymi, ufałam im
i dziś tego nie żałuję.

GS: I?

GS: A działanie na rzecz samorządu zawodowego zmienia człowieka? Innymi
słowy – jak Pani postrzega wspomniane przed chwilą różnice przez pryzmat
zmian, które nastąpiły w samorządzie?
Ewa B-B: Krótka lekcja historii o starcie
mojej przygody z samorządem. Pracowałam w Chmielnie, w Gminnym Ośrodku Zdrowia. Dotarła do nas wiadomość
o zebraniu Tymczasowego Komitetu Wy-

Ewa B-B: I poczułam się
współodpowiedzialna za ten
projekt. Chciałam być za niego współodpowiedzialna. Chciałam mieć wpływ na
swoje życie zawodowe. Dzisiaj swoboda
wyboru, możliwości rozwoju są czymś
praktycznie powszechnym. Wtedy możliwość samodecydowania, samorządności
należało zinstytucjonalizować.
GS: Poczucie odpowiedzialności – wzięcie jej na barki z własnej, nieprzymuszonej woli uskrzydla?
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Ewa B-B: Owszem, czasem wola jest
wszystkim. Jeśli ktoś chce, szuka sposobów. Jeśli ktoś nie chce….
GS: …szuka powodów.
Ewa B-B: Właśnie. Gdyby nie wola z obu
stron, nie byłoby tak owocnej współpracy Izby z Regionem Pomorskim OZZPiP,
na Akademii Medycznej nie powstałby
kierunek o profilu pielęgniarskim, nie
byłoby Grupowych i Indywidualnych
Praktyk, refundacji różnych form kształcenia, rozporządzenia o samodzielności
naszych zawodów, nie byłoby podwyżek
4 x 400, KOPiPu, tego wszystkiego, co
powinno nas wszystkich napawać dumą!
GS: Młode pokolenie to docenia?
Ewa B-B: To jest bardzo podchwytliwe
pytanie. Pokolenia się od siebie naturalnie różnią, a w wyniku tych naturalnych różnic dochodzi do nieporozumień.
Zawsze znajdzie się ktoś przeciwny,
negatywnie nastawiony, krytykujący
i niechętny do dialogu. Przynależność do
konkretnej generacji ma tu drugorzędne
znaczenie. Ponadto nie należy traktować
młodych ludzi jak dzieci. Ci młodzi ludzie, o których Pan pyta, są dorośli, odpowiedzialni, podejmują decyzje i tak
jak my będą ponosić ich konsekwencje.
To od nich zależy, czy dostrzegą wartość, jaką niesie ze sobą samorządność
naszych zawodów. Nasze zadanie polega
na stworzeniu im przestrzeni do rozwoju
w formacie samorządowym. Reszta w ich
rękach. Poza tym młodość to pewien stan
ducha i umysłu. W 2020 roku skorzystałam z przywileju przejścia na emeryturę
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i jednocześnie podjęłam się niesamowicie trudnego wyzwania, jakim jest koordynacja działań Izby ws. COVID-19. Pracuję intensywniej niż kiedykolwiek i nie
czuję zadyszki.
GS: Izba zdała egzamin z adaptacji
w warunkach iście wojennych?
Ewa B-B: Nie jestem przekonana, że to
jest odpowiedni czas na podsumowania.
Pandemiczny, bitewny kurz opadł, ale
wojna nadal trwa. Samorząd to jesteśmy
my wszyscy – pielęgniarki, położne, pielęgniarze i położni. Jestem dumna, że
mogę pracować dla ludzi, którzy swoje życie poświęcili na walkę z wirusem.
Ostatnie kilkanaście miesięcy powinno
całemu społeczeństwu raz na zawsze
uzmysłowić, że nasze zawody stanowią
jeden z najważniejszych fundamentów
bezpieczeństwa całego systemu, nawet
w odniesieniu do gospodarki. Z poziomu
Izby dokonaliśmy wszystkich możliwych
starań w zakresie wsparcia psychologicznego, prawnego i materialnego. Trzeba
jednak okazać maksimum pokory, a zarazem szacunku dla bohaterek i bohaterów
toczących bój w szpitalach i pozostałych
jednostkach. To oni dokonają ostatecznej
oceny, gdy przyjdzie na to właściwy moment.
GS: Jaka będzie ta rzeczywistość pocovidowa z pielęgniarstwem i położnictwem w mianowniku? Istnieje w niej
miejsce na silny samorząd zawodowy?
Ewa B-B: Odpowiem z poziomu kilku
obszarów. Z punktu widzenia systemu
ochrony zdrowia – skutki wprowadzone-

go stanu epidemicznego obnażyły gigantyczny deficyt kadrowy. Król jest nagi.
Bez systemu wynagradzania, obejmującego składniki płacowe i pozapłacowe
nie wytworzy się odpowiedniego popytu
na chęć do pracy w naszych zawodach.
Patrząc przez pryzmat nakreślonych ścieżek, to uważam, że należy kontynuować
rozwijanie portfela samodzielności zawodowej przy jednoczesnych działaniach
prewencyjnych w zakresie bezpiecznego
wykonywania zawodu i wiążących się
z tym przepisów prawa. Musimy chcieć
zrozumieć, że lwia część tych reform jest
możliwa tylko w wariancie, w którym będziemy dbać o samorządność. Nie tylko
ja obserwuję scenę korporacyjną i widzę,
że pozostałe grupy zawodowe medyków
chcą być instytucjonalnie samorządne.
Czy silne samorządy zawodowe mają
przyszłość? W obliczu tego, co się próbuje narodzić wokół nas, np. w środowisku ratowników medycznych, to drugie
pytanie wydaje się być z gatunku retorycznych. Chyba że już nie chcemy być
wzorem dla innych.
GS: A jakby to wszystko, co Pani teraz
powiedziała, ubrać w garnitur Okręgowej Izby?
Ewa B-B: Otoczenie zewnętrzne Okręgowych Izb jest bardzo zagęszczone.
Wkładamy mnóstwo, często niewidzialnej pracy w budowanie mozolnych relacji z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, praktycznie na każdym poziomie
– od gmin po Urząd Marszałkowski, a do
tego dochodzą sprawy, które stawiamy
na stole Urzędu Wojewódzkiego, bacznie
przyglądamy się pracom Wojewódzkiej

Rady Dialogu Społecznego. Prowadzimy rozmowy z reprezentacją pracodawców w szpitalach na temat problemów
poszczególnych grup, pozyskujemy fundusze, organizujemy wydarzenia, szkolenia i kursy. Walczymy o respektowanie
i implementacje przepisów wynikających
z owoców prac legislacyjnych polskiego
parlamentu i przepisów stanowionych
na poziomie wojewódzkim. Pomagamy
w aspektach, o których już wspominałam powyżej. Funkcjonujemy w bardzo
złożonym systemie naczyń połączonych,
miksie działań o charakterze pracy u podstaw, polityki, ustawowych obowiązków
i poszukiwania unikalnych rozwiązań
dostosowanych do lokalnych warunków.
Ostatecznie, Okręgowe Izby powinny
stawiać na elastyczność działania. Lokalni liderzy samorządowi powinni poszukiwać możliwości rozwojowych i promocyjnych poza schematem. Ustawa daje
nam ogromne pole do działań kreatywnych, reprezentacyjnych. Wymaga to co
prawda wiedzy, doświadczenia i odwagi, jednak warto z nich korzystać. Warto
o nich pamiętać.
GS: Dziękuję za rozmowę.
Ewa B-B: Dziękuję.

Rozmowę poprowadził
Grzegorz Sikora
z agencji Lisowski PR i Doradztwo
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Błąd medyczny terapii
lekiem – odpowiedzialność
pielęgniarki i położnej
Jakie błędy mogą popełnić pielęgniarki
i położne?
- błąd merytoryczny – nieprzestrzeganie
aktualnej wiedzy medycznej,
- błąd formalny – np. niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej,
- błąd organizacyjny – np. przewiezienie
na blok operacyjny pacjenta z nienależącą do niego historią choroby,
- błąd techniczny – np. wykonanie zabiegu z użyciem źle dobranego sprzętu.

Pielęgniarka i położna to zawody samodzielne, co gwarantuje treść Ustawy z dnia
15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz. U. 2011 Nr 174 poz. 1039).
Pielęgniarki i położne długo walczyły o to,
by przestać być traktowane jako zawód
pomocniczy czy tzw. „niższy personel medyczny”. Jednak prestiż i poczucie autonomii zawodowej, które wiążą się ze zmianami legislacyjnymi, mają też swoje konsekwencje. Od prawidłowego postępowania
i podjętych przez pielęgniarkę czy położną
decyzji zależeć może życie oddanych im
pod opiekę pacjentów.
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Niektóre z powyższych nie powodują
znacznej szkody pacjenta, są jednak takie, które mogą zakończyć się tragicznie.
Podczas podawania leku może dojść
do szeregu pomyłek. Przykładem błędu
terapii lekiem z wyboru niewłaściwej
drogi jego podania jest sprawa z 2015
roku, gdy pielęgniarka Górnośląskiego
Centrum Zdrowia Dziecka podała dziecku zawartość strzykawki przez wkłucie
obwodowe zamiast do sondy żołądkowej. Niemowlę zmarło na skutek ostrej
niewydolności krążeniowo-oddechowej
bezpośrednio po podaniu leku. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach
(sygn. II C 873/16) zasądzono po 250
tys. zadośćuczynienia na rzecz rodziców
zmarłego dziecka.

Pielęgniarko, Położno!
TU INTER Polska S.A. od lat specjalizuje
się w ubezpieczeniach dla branży medycznej.
Dla pielęgniarek i położnych przygotowaliśmy specjalny pakiet. Zawiera on m.in. dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej (OC) na wypadek błędu popełnionego podczas pracy z pacjentem, ochronę
prawną w życiu zawodowym i prywatnym,
ochronę HIV/WZW czy też polisę NNW.

Na wypadek szkody wyrządzonej pacjentowi wypłacimy odszkodowanie lub zadośćuczynienie (do 100 000 euro). W razie
roszczeń pacjenta zapewnimy Ci niezbędną
pomoc adwokata lub radcy prawnego oraz
nielimitowaną ilość konsultacji z prawnikiem. W przypadku gdy dojdzie do postępowania sądowego, zyskujesz pokrycie
kosztów adwokata i opłat sądowych.
Dowiedz się więcej, jak możesz zabezpieczyć się przed konsekwencjami popełnionych błędów medycznych.
Na wszelkie pytania odpowie pani Gabriela Depka-Wierzbicka, która od wielu
lat swoją fachową wiedzą wspiera OIPiP
w Gdańsku.
Zapraszamy do kontaktu z panią Gabrielą:
tel. kom: 602 845 633
e-mail: gabrielawierzbicka@wp.pl
TU Inter Polska SA
Oddział w Gdańsku

Choroby zawodowe
Kwestie dotyczące chorób zawodowych
reguluje Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze
wydane na podstawie dyspozycji zawartej
w Kodeksie pracy – Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1367).
Definicję choroby zawodowej zawiera art.
2351 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze
zm.), który stanowi, że za chorobę zawodową uważa się chorobę wymienioną w wy-

kazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych
dla zdrowia występujących w środowisku
pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem
zawodowym”. Zgodnie z art. 2352 Kodeksu pracy rozpoznanie choroby zawodowej
u pracownika lub byłego pracownika może
nastąpić w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu
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pracy w takim narażeniu, pod warunkiem
wystąpienia udokumentowanych objawów
chorobowych w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych.
Zgłoszenie przypadku choroby zawodowej
jest obligatoryjne. Na podstawie art. 235
Kodeksu pracy:
§ 1.
Pracodawca jest obowiązany niezwłocznie
zgłosić właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy każdy przypadek
podejrzenia choroby zawodowej.
§ 2.
Obowiązek, o którym mowa w § 1, dotyczy także lekarza podmiotu właściwego do
rozpoznania choroby zawodowej, o którym
mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 237 § 1 pkt 6.
§ 21.
W każdym przypadku podejrzenia choroby
zawodowej:
1) lekarz,
2) lekarz dentysta, który podczas wykonywania zawodu powziął takie podejrzenie u pacjenta
– kieruje na badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej
albo o braku podstaw do jej rozpoznania.
§ 22.
Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej
może również dokonać pracownik lub były
pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taką
chorobę, przy czym pracownik aktualnie
zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną.
§ 3.
W razie rozpoznania u pracownika choroby
zawodowej, pracodawca jest obowiązany:
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1) ustalić przyczyny powstania choroby
zawodowej oraz charakter i rozmiar
zagrożenia tą chorobą, działając w porozumieniu z właściwym państwowym
inspektorem sanitarnym;
2) przystąpić niezwłocznie do usunięcia
czynników powodujących powstanie
choroby zawodowej i zastosować inne
niezbędne środki zapobiegawcze;
3) zapewnić realizację zaleceń lekarskich.
§ 4.
Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr obejmujący przypadki stwierdzonych
chorób zawodowych i podejrzeń o takie
choroby.
§ 5.
Pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do instytutu medycyny pracy wskazanego w przepisach
wydanych na podstawie art. 237 § 11 oraz do
właściwego państwowego inspektora sanitarnego.
Choroba pracownika zostanie uznana za
chorobę zawodową, jeżeli:
1. znajduje się ona w wykazie chorób
zawodowych, stanowiącym załącznik
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób
zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz.
1367) oraz
2. 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 dalej „narażeniem zawodowym” (art. 2351 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

Oba warunki muszą być spełnione łącznie, co oznacza, że np. nie będzie uznana
za chorobę zawodową choroba, która co
prawda powstała w związku z wykonywaną przez pracownika pracą, ale nie jest ona
wymieniona w załączniku do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych. Jeżeli
dwa powyższe warunki zostaną spełnione,
istnieje domniemanie związku przyczynowego między chorobą zawodową a warunkami narażającymi na jej powstanie (wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia
9 stycznia 2007 r., II OSK 1039/06).
Procedura uznania choroby
za zawodową
Rozpoznanie choroby zawodowej może nastąpić u pracownika lub byłego pracownika
w okresie jego zatrudnienia w narażeniu zawodowym albo po zakończeniu pracy w takim narażeniu, pod warunkiem wystąpienia
udokumentowanych objawów chorobowych
w okresie ustalonym w wykazie chorób zawodowych (art. 2352 k.p.).
Spełnienie pierwszego warunku następuje
poprzez znalezienie rozpoznanej u pracownika choroby na liście chorób zawodowych,
zamieszczonej w załączniku do rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych.
Ustalenie drugiej przesłanki wymaga dokonania oceny narażenia zawodowego.
Paragraf 6 ust. 3 rozporządzenia w sprawie chorób zawodowych określa kto na
jakim etapie postępowania o stwierdzenie
choroby zawodowej dokonuje tej oceny.
I tak:
1) w związku z podejrzeniem choroby
zawodowej jest to lekarz zgłaszający
podejrzenie, jeżeli sprawuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikiem, którego dotyczy podejrzenie;

2) w toku ustalania rozpoznania choroby
zawodowej jest to lekarz zatrudniony
w jednostce orzeczniczej I lub II stopnia;
3) w toku podejmowania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji
o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej jest to państwowy powiatowy inspektor sanitarny.
Ocenę narażenia zawodowego sporządza
się na formularzu, którego wzór określony
został w załączniku nr 4 do rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002 r.
w sprawie sposobu dokumentowania chorób
zawodowych i skutków tych chorób.
Przy ocenie narażenia zawodowego,
uwzględnia się 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
utajenia 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
określania stężenia tego czynnika;
4) czynników o działaniu rakotwórczym
– substancje chemiczne i ich mieszaniny zakwalifikowane do kategorii 1 na
podstawie przepisów o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach,
czynniki i procesy technologiczne
o działaniu rakotwórczym wymienione
w przepisach wydanych na podstawie
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art. 222 § 3 k.p. 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.
Pracodawca podejrzewający wystąpienie
u swojego pracownika choroby zawodowej
oraz lekarz właściwy do rozpoznania choroby zawodowej (lekarz zatrudniony w jednostce orzeczniczej I stopnia) mają obowiązek
dokonania zgłoszenia podejrzenia choroby
zawodowej u pracownika właściwemu:
1. 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 – dalej u.p.i.s., 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.
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Takiego zgłoszenia może także dokonać
pracownik lub były pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy
wskazują na taką chorobę. Pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie
za pośrednictwem lekarza sprawującego
nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną. Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta podczas
wykonywania zawodu poweźmie podejrzenie istnienia choroby zawodowej u pacjenta,
ma on obowiązek skierowania pracownika na
badania w celu wydania orzeczenia o rozpoznaniu choroby zawodowej albo o braku podstaw do jej rozpoznania (art. 235 § 1-21 k.p.).
Zgłoszenie wymaga wypełnienia formularza, którego wzór określony został w załączniku nr 1 do r.s.d., a dodatkowo zgłoszenia
telefonicznego w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną
śmierci pracownika.
Śmierć pracownika nie uzasadnia odstąpienia od stwierdzenia u niego choroby
zawodowej, ponieważ ze stwierdzeniem takiej choroby wiążą się nie tylko określone
uprawnienia z ubezpieczenia społecznego
dla pracownika lub jego rodziny, ale także
obowiązki zakładu pracy, a w szczególności
obowiązek stosowania właściwych środków
zapobiegawczych (wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia
15 lutego 1983 r., sygn. akt II SA 2082/82).
Postępowanie w sprawie uznania choroby
pracownika za chorobę zawodową nie jest
prowadzone ani przez pracodawcę, ani przez
specjalną komisję w podmiocie leczniczym,
tak jak ma to miejsce w przypadku uznania
zdarzenia za wypadek przy pracy. Na skutek zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej właściwy miejscowo państwowy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie

administracyjne, którego celem jest ustalenie, czy choroba pracownika jest chorobą zawodową. Organ ten jest zobligowany
do dążenia do należytego wyjaśnienia stanu
faktycznego sprawy (wyrok Naczelnego
Sądu Administracyjnego z dnia 24 kwietnia
2007 r., II OSK 1896/06).
Po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej właściwy państwowy inspektor sanitarny 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, którą jest:
1) poradnia chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;
2) klinika i poradnia chorób zawodowych
uniwersytetów medycznych (akademii
medycznych);
3) poradnia chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo
przychodnia i oddział chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego – w zakresie chorób zawodowych zakaźnych
i pasożytniczych;
4) podmiot leczniczy, w którym nastąpiła
hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu
wystąpienia ostrych objawów choroby
(§ 4 ust. 1 w związku z § 5 ust. 2 r.ch.z.).
Ich właściwość ustala się zgodnie z miejscem siedziby podmiotu leczniczego, w którym praca jest lub była wykonywana przez
pracownika, a w przypadku gdy pracownik
zamieszkuje w innym województwie niż
była wykonywana praca powodująca zagrożenie zawodowe, właściwość jednostki
orzeczniczej I stopnia ustala się według ak-

tualnego miejsca zamieszkania pracownika.
Natomiast jednostkami orzeczniczymi
II stopnia, czyli odwoławczymi od orzeczeń wydanych przez lekarzy zatrudnionych
w jednostkach orzeczniczych I stopnia, są
instytuty badawcze w dziedzinie medycyny
pracy (§ 5 ust. 3 r.ch.z.).
Tylko w przypadku, gdy zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej dokonuje lekarz
jednostki orzeczniczej I stopnia, państwowy
inspektor sanitarny nie kieruje już pracownika do tej jednostki na badanie.
Jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia
16 stycznia 2006 r., „orzeczenie jednostki
organizacyjnej właściwej do rozpoznawania chorób zawodowych ma charakter opinii
biegłego. Opinia ta oprócz konkluzji powinna zawierać merytoryczne uzasadnienie
zajętego stanowiska z odniesieniem się nie
tylko do wyników badań przeprowadzonych przez daną jednostkę, ale również do
innych zebranych dowodów, zwłaszcza gdy
wynikają z nich odmienne oceny” (I SA/Wa
1221/04). Opinia ta jest dowodem w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
Mimo że opinia jednostki orzeczniczej ma
charakter opinii biegłego, biegły z listy sądu
powszechnego nie jest uprawniony do orzekania choroby zawodowej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2006 r., VII SA/
Wa 573/06). Wyłącznie jednostki orzecznicze I i II stopnia są właściwe do orzekania o rozpoznaniu choroby zawodowej lub
o braku podstaw do jej rozpoznania, dlatego
podstawą wydania decyzji nie mogą być badania oraz wydane na ich podstawie diagnozy innych placówek medycznych, w których
leczył się pracownik (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
nr 6-8/2021
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z dnia 12 kwietnia 2007 r., sygn. akt VII SA/
Wa 2467/06).
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia MZ
o chorobach zawodowych, tylko lekarz
spełniający wymagania kwalifikacyjne
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 czerwca
2010 r. w sprawie specjalizacji lekarskich
niezbędnych do wykonywania orzecznictwa w zakresie chorób zawodowych jest
właściwym do orzekania w zakresie chorób
zawodowych. Lekarz ten, biorąc pod uwagę
wyniki przeprowadzonych badań lekarskich
i pomocniczych, dokumentacji medycznej
pracownika, dokumentacji przebiegu zatrudnienia oraz oceny narażenia zawodowego,
wydaje orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu
choroby zawodowej lub o braku podstaw do
rozpoznania choroby zawodowej (§ 6 ust. 1
rozporządzenia).
Jeżeli lekarz ten stwierdzi, że w zebranej dokumentacji nie ma wszystkich potrzebnych
do wydania orzeczenia lekarskiego informacji, ma prawo do wystąpienia o ich uzupełnienie do:
1) pracodawcy – w zakresie obejmującym przebieg oraz organizację pracy
zawodowej pracownika lub byłego
pracownika, w tym pracę w godzinach
nadliczbowych, dane o narażeniu zawodowym, obejmujące także wyniki
pomiarów czynników szkodliwych
wykonanych na stanowiskach pracy,
na których pracownik był zatrudniony,
stosowane przez pracownika środki
ochrony indywidualnej, a w przypadku narażenia pracownika na czynniki
o działaniu uczulającym (alergeny) –
także o przekazanie próbki substancji,
w ilości niezbędnej do przeprowadzenia
badań diagnostycznych;
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2) lekarza sprawującego profilaktyczną
opiekę zdrowotną nad pracownikiem,
którego dotyczy podejrzenie choroby
zawodowej – w zakresie dokonania
uzupełniającej oceny narażenia zawodowego oraz o udostępnienie dokumentacji medycznej pracownika wraz
z wynikami przeprowadzonych badań
profilaktycznych;
3) lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub
innego lekarza prowadzącego leczenie
pracownika lub byłego pracownika,
którego dotyczy podejrzenie choroby
zawodowej – o udostępnienie dokumentacji medycznej w zakresie niezbędnym do rozpoznania choroby zawodowej;
4) właściwego państwowego inspektora
sanitarnego – w zakresie oceny narażenia zawodowego, zwłaszcza na podstawie dokumentacji archiwalnej oraz informacji udostępnianej na jego wniosek
przez odpowiednie jednostki organizacyjne Państwowej Inspekcji Sanitarnej
i służby medycyny pracy w odniesieniu
do zakładów pracy, które uległy likwidacji;
5) pracownika lub byłego pracownika –
w zakresie uzupełnienia wywiadu zawodowego przeprowadzonego przez
lekarza wykonującego zawód w ramach wykonywania działalności leczniczej lub zatrudnionego w podmiocie
leczniczym albo właściwego państwowego inspektora sanitarnego wydającego skierowanie na badanie w związku
z podejrzeniem choroby zawodowej.
Po sporządzeniu orzeczenia lekarskiego
o rozpoznaniu choroby zawodowej lub
o braku podstaw do rozpoznania choroby
zawodowej, lekarz przesyła je:

a)

właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
b) zainteresowanemu pracownikowi lub
byłemu pracownikowi oraz lekarzowi
kierującemu na badania,
c) a w przypadku gdy orzeczenie lekarskie zostało wydane przez lekarza zatrudnionego w jednostce orzeczniczej
II stopnia – również jednostce orzeczniczej I stopnia.
Zarówno od orzeczenia lekarskiego o rozpoznaniu choroby zawodowej, jak i od orzeczenia lekarskiego o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej pracownikowi
lub byłemu pracownikowi, który nie zgadza
się z treścią orzeczenia lekarskiego, przysługuje prawo wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania przez jednostkę orzeczniczą II stopnia – Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Wniosek o ponowne
badanie pracownik powinien złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego. Robi to za pośrednictwem
jednostki orzeczniczej I stopnia, zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie. Jednostka orzecznicza ma wówczas obowiązek
powiadomienia właściwego państwowego
inspektora sanitarnego o wniosku pracownika o ponowne badanie. O ponowne badanie
pracownika nie może wystąpić pracodawca
(wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 marca 2007 r., II OSK 756/06).
Decyzja o stwierdzeniu choroby
zawodowej albo decyzja o braku podstaw
do stwierdzenia choroby zawodowej
Zebrany materiał dowodowy, a w szczególności dane zawarte w orzeczeniu lekarskim
oraz formularzu oceny narażenia zawodowego pracownika lub byłego pracownika stanowią podstawę do wydania w toku prowa-

dzonego postępowania administracyjnego
przez właściwego państwowego inspektora
sanitarnego decyzji o stwierdzeniu choroby
zawodowej albo decyzji o braku podstaw do
stwierdzenia choroby zawodowej.
Właściwy państwowy inspektor sanitarny
przesyła wydaną decyzję:
1) zainteresowanemu pracownikowi lub
byłemu pracownikowi;
2) pracodawcy lub pracodawcom zatrudniającym pracownika w warunkach,
które mogły spowodować skutki zdrowotne uzasadniające postępowanie
w sprawie rozpoznania i stwierdzenia
choroby zawodowej;
3) jednostce orzeczniczej zatrudniającej lekarza, który wydał orzeczenie lekarskie;
4) właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.
Decyzja wydana przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego nie jest od
razu ostateczna, ponieważ przysługuje od
niej odwołanie do właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Natomiast od decyzji państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Istnieje również możliwość
złożenia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Państwowy inspektor sanitarny w zakresie
rozpoznania choroby zawodowej jest związany rozpoznaniem choroby zawodowej albo
jego brakiem dokonanym w orzeczeniu lekarskim. Nie jest on uprawniony do kontroli
merytorycznej orzeczeń lekarskich uprawnionych do rozpoznawania chorób zawodowych
jednostek organizacyjnych ani też do dokonywania własnych ustaleń, prowadzących
do odmiennego rozpoznania jednostki chorobowej (wyroki: Naczelnego Sądu Admininr 6-8/2021
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stracyjnego z dnia 5 stycznia 2007 r., II OSK
1078/06; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego
2007 r., sygn. akt VII SA/Wa 2396/06, z dnia
15 grudnia 2006 r., VII SA/Wa 1994/06).
Zakończenie postępowania
Po zakończeniu postępowania, gdy decyzja
o stwierdzeniu choroby zawodowej stała się
ostateczna, w terminie 14 dni od tego faktu,
właściwy państwowy inspektor sanitarny,
Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Sanitarny, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 u.p.i.s.,
albo Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej
stała się ostateczna, sporządza kartę stwierdzenia choroby zawodowej i przesyła ją do
Centralnego Rejestru Chorób Zawodowych
prowadzonego przez Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi. Organ wydający decyzję o stwierdzeniu
choroby zawodowej w postępowaniu odwoławczym przesyła kartę stwierdzenia choroby
zawodowej w terminie 14 dni także organowi
wydającemu tę decyzję w I instancji.
Procent uszczerbku na zdrowiu pracownika,
u którego stwierdzono chorobę zawodową
i wydana została decyzja administracyjna,
ustala ZUS.
Uprawnienia pracownika w związku
ze stwierdzeniem choroby zawodowej
Pracownikowi, który zachorował na chorobę zawodową, przysługują świadczenia
z ubezpieczenia społecznego określone
w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 30 października
2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – dalej u.s.w. Są to:
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1) zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową;
2) świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny
do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;
3) zasiłek wyrównawczy – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu
wskutek stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu;
4) jednorazowe odszkodowanie – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub
długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
5) jednorazowe odszkodowanie – dla
członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
6) renta z tytułu niezdolności do pracy –
dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek choroby zawodowej;
7) renta szkoleniowa – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono
celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do
pracy w dotychczasowym zawodzie
spowodowaną chorobą zawodową;
8) renta rodzinna – dla członków rodziny
zmarłego ubezpieczonego lub rencisty
uprawnionego do renty z tytułu choroby zawodowej;
9) dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty
zupełnej;
10) dodatek pielęgnacyjny;
11) pokrycie kosztów leczenia z zakresu
stomatologii i szczepień ochronnych
oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.

Świadczenia te wypłacane są z ubezpieczenia społecznego na zasadach określonych w art. 6-23a u.s.w. Na chwilę obecną
pracownik może otrzymać odszkodowanie
w wysokości 984 zł do dnia 31 marca 2021 r.
za każdy procent stałego lub długotrwałego
uszczerbku na zdrowiu oraz z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10
punktów procentowych.
Podsumowanie
W razie rozpoznania u pracownika choroby zawodowej pracodawca ma obowiązek
podjąć działania zmierzające w pierwszej
kolejności do ustalenia przyczyny powstania choroby zawodowej oraz charakteru
i rozmiaru zagrożenia tą chorobą. Robi to,
działając w porozumieniu z właściwym organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Pracodawca powinien także niezwłocznie
przystąpić do usunięcia czynników powodujących powstanie choroby zawodowej i zastosować niezbędne środki zapobiegawcze
oraz zapewnić realizację zaleceń lekarskich.
Wszystko to w celu zapobieżenia albo przynajmniej zminimalizowania zachorowania
na chorobę zawodową przez innych pracowników (art. 235 § 3 k.p.). Obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie rejestru zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń
o takie choroby.
W związku z epidemią koronawirusa należy
dodatkowo wskazać, że z definicji choroby
zawodowej wynika, że choroba zawodowa
powinna być ujęta w wykazie chorób zawodowych. Wykaz chorób zawodowych zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób
zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1367)
zawiera wśród chorób zawodowych „choroby zakaźne lub pasożytnicze albo ich na-

stępstwa” – bez określenia okresu, w którym
wystąpienie udokumentowanych objawów
chorobowych upoważnia do rozpoznania
choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym. Z całą pewnością koronawirus
ma charakter zakaźny, uwzględniając drogę
jego przenoszenia.
Należy podkreślić, że obowiązujący od wielu lat wspomniany wyżej wykaz chorób zawodowych nie uległ modyfikacji w związku z epidemią COVID-19. Należy jednak
w tym miejscu przywołać pismo Ministerstwa Zdrowia ZPM.6131.23.2020. MS z dnia
21 kwietnia 2020 r. w odpowiedzi na stanowisko nr 34 Prezydium Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 kwietnia
2020 r. w sprawie uznania choroby zakaźnej wywołanej u pielęgniarki lub położnej
wirusem SARS-CoV-2 za chorobę zakaźną
(zawodową). Z przywołanego pisma wynika, iż wykaz zakażeń i chorób zakaźnych
stanowiący załącznik do ustawy, jak i objęcie przepisami ustawy innego zakażenia czy
choroby zakaźnej w drodze rozporządzenia
Ministra Zdrowia nie stanowi zamkniętego
katalogu tych zakażeń czy chorób zakaźnych
w celu orzekania o chorobie zawodowej. Na
podstawie powyższego poglądu prezentowanego przez Ministerstwo można zatem
uznać, iż jak najbardziej istnieje podstawa
do wszczynania postępowań w ramach relacji koronawirus – choroba zawodowa.
Zatem stwierdzenie choroby zawodowej
w przypadku Covid-19 będzie odbywało
się na takich samych zasadach jak w przypadku innych chorób zakaźnych.
Marzenna Przytocka-Należyty
Radca Prawny OIPiP w Gdańsku
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Gratulacje i podziękowania
Drogie Pielęgniarki,
Drodzy Pielęgniarze,
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Pielęgniarek
proszę przyjąć najlepsze życzenia, a także
podziękowania za pomoc, którą każdego
dnia niesiecie ludziom potrzebującym.
Doceniamy Wasz trud, oddanie
i cierpliwość w codziennej pracy. Wasza
fachowa opieka zapewnia pacjentom
poczucie bezpieczeństwa i wsparcie,
a codzienna praca darzona jest
powszechnym szacunkiem i uznaniem.
Dziękujemy!
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie

Składam serdeczne podziękowania dla
całego Personelu Oddziału Ginekologii
Onkologicznej Szpitala Morskiego im. PCK
za zaangażowanie, życzliwość oraz
profesjonalną opiekę.

Z żałobnej karty

Życzymy dużo zdrowia, szczęścia
i pomyślności na nowym etapie życia,
a także spełnienia wszystkich marzeń
i upragnionego odpoczynku.
Koleżanki i koledzy z Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku

,,Wszystko, co łączy ludzi jest dobrem i pięknem;
wszystko, co ich rozdziela jest złem i brzydotą”.

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance Justynie Kośka
z powodu śmierci
TATY
składają Koleżanki
i Zarząd Niepublicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej
,,PROFIL-MED”
MEDYCYNA SZKOLNA
w Gdańsku

L. Tołstoj

Dziękuję
Całemu Personelowi, Pacjentom,
Ich Rodzinom
(pododdziału Covidowego)
w Powiatowym Centrum Zdrowia
w Malborku
za nieocenione doświadczenie życiowe
w walce o najważniejsze wartości
w życiu człowieka.

Bernardzie Czajkowskiej
z powodu śmierci
MĘŻA
wyrazy głębokiego współczucia
składają
Współpracownicy
i Zarząd CDM Endomed

Podziękowanie przesyła
pielęgniarka operacyjna G. Małkowska

Mirosława Cuper

Pielęgniarce Przełożonej Wojewódzkiego
Ośrodka Medycyny Pracy w Gdańsku
– Jadwidze Dębickiej – składając
życzenia wszystkiego najlepszego z okazji
przejścia na emeryturę, dziękujemy za
wieloletnią współpracę i zaangażowanie,
za wyjątkowo empatyczną postawę oraz
profesjonalne i rzetelne wykonywanie
wszystkich powierzonych obowiązków.
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„Najlepsza część życia ludzkiego to małe,
bezimienne i zapomniane akty
dobroci i miłości”.

Serdecznie dziękuję
Całemu Personelowi Oddziału
Wewnętrznego Szpitali Tczewskich SA
za ciepłe i życzliwe przyjęcie, okazane
wsparcie, pomoc w chwilach trudnych.

Naszemu Koledze Pielęgniarzowi
Rafałowi Kijewskiemu
składamy wyrazy współczucia
z powodu śmierci
BABCI.
Personel Oddziału Neurologii
Szpitala Specjalistycznego
w Kościerzynie

,,Kiedy odchodzą anioły...
zostaje wiatr po ich skrzydeł trzepocie...”

Z ogromnym smutkiem żegnamy naszą
koleżankę KASIĘ KASPRZYK.
Rodzinie, Dzieciom, Przyjaciołom
składamy najszczersze kondolencje,
łącząc się z Wami w bólu.
Spoczywaj w pokoju Kasiu.
Koleżanki z byłego OIOM-u Szpitala
Zakaźnego w Gdańsku

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane.
A kiedy się pojawia, kradnąc ukochaną osobę,
przeszywa serce bólem i odznacza w nim swoje
piętno, przypominając nam jacy jesteśmy”.

Naszej Koleżance
Marii Temberskiej
serdeczne wyrazy współczucia i wsparcia
z powodu tragicznej śmierci
SYNA
składają
Naczelna Pielęgniarka,
Pielęgniarka Oddziałowa
oraz współpracownicy
z Oddziału Chorób Wewnętrznych
i Gastroenterologii
SP ZOZ MSWiA w Gdańsku

Wdzięczna pielęgniarka operacyjna
G. Małkowska
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... przy Tobie, tak jak dawniej, siądę tuż
i będę aż do świtu milczał już...
... i tylko będę słuchał Twoich słów, a Ty znów,
tak jak dawniej, do mnie mów...
... i powiedz, tak jak dawniej: mały Jaś,
obejmij tak jak dawniej, lampę zgaś,
do siebie na kolana znów mnie weź
i siwe moje włosy dłonią głaszcz...
(J. Brzechwa - Ojciec)

Drogiemu koledze,
dobremu przyjacielowi i Dyrektorowi
mgr piel. Arkadiuszowi Bogdanowi
Bobowskiemu
człowiekowi, którego wsparcie
dla nas było i jest nieocenione,
zwłaszcza w tym trudnym
okresie pandemii,
wyrazy głębokiego żalu
z powodu śmierci
TATY
składają
Pielęgniarki Oddziałowe,
personel pielęgniarski
i cały zespół terapeutyczny
WSP w Gdańsku

Żegnamy
Pielęgniarkę-Seniorkę
KRYSTYNĘ KIEŁPIN,
która odeszła na zawsze
z naszego środowiska.
Cześć Jej Pamięci!
Wyrazy współczucia
dla Rodziny Zmarłej
składa
personel Szpitala Specjalistycznego
w Kościerzynie
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„Matka jest tylko jedna i w naszym sercu
Zostaje na zawsze, dopóki żyjemy”.

Naszej koleżance
Dorotce Bielaszewskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
MATKI
składają
Koleżanki i Koledzy
z Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
ZOZ Medpharma
Nowa Wieś Rzeczna

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze,
Bo zostawili ślady w naszych sercach”.

Naszej Koleżance
Aleksandrze Piwowarskiej
szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci
BRATA
składają
Naczelna Pielęgniarka,
Pielęgniarka Oddziałowa
oraz
współpracownicy
z Oddziału Chirurgicznego
SP ZOZ MSWiA
w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia
dla Rodziny, Dzieci, Przyjaciół
z powodu nagłej śmierci
Naszej koleżanki
KATARZYNY KASPRZYK
składają
pracownicy Szpitala Zakaźnego
w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla naszej koleżanki
Emilii Zawadzkiej
z powodu śmierci
MAMY
składa
personel Stacji Dializ Diaverum
w Gdańsku

Wyrazy głębokiego współczucia oraz
słowa wsparcia i otuchy dla naszej
koleżanki Aliny Leszczyńskiej
z powodu straty
mamy
składają
koleżanki z NZOZ Medycyna Rodzinna
w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim

Wyrazy głębokiego współczucia i żalu
Koleżance
Pielęgniarce Danucie Ptasznik
z powodu śmierci
Matki
składa
Prezes NZOZ „BEDAMA” Wejherowo

„Matka jest tylko jedna i w naszym sercu
zostaje na zawsze, dopóki żyjemy”.

Naszym drogim koleżankom
Sandrze Berendt
z powodu śmierci
MAMY
oraz
Katarzynie Świeczkowskiej
z powodu śmierci
MAMY
składamy
wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia.
Personel Izby Przyjęć Internistycznej
Szpitala Morskiego im. PCK

Wyrazy głębokiego współczucia
Koleżance
Danucie Ptasznik
z powodu śmierci
MAMY
składają Koleżanki
z Komisji ds. Pielęgniarek Środowiska
Nauczania i Wychowania
OIPiP w Gdańsku
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Z głębokim żalem żegnamy naszą
Koleżankę Pielęgniarkę,
zawsze bardzo aktywną zawodowo,
jak i społecznie
KATARZYNĘ KASPRZYK.
Kasiu, zawsze byłaś i będziesz blisko nas – w naszych sercach.
Wzbogacałaś swoim serdecznym uśmiechem
i działaniem nie tylko świat Pacjenta, ale i nasz
– zarówno związkowy, jak i samorządowy.

Tu na zdjęciu, gdy trzymałam na obchodach MDPiP Twojego synka,
podkreślałaś, że dzieci dodają sił, a Twoja czwórka to już szczególnie,
i marzysz, aby w przyszłości dawały wiele z siebie dla ludzi...
Kasiu, byłaś wspaniałym Człowiekiem i opuściłaś nas zbyt wcześnie...
Niech Cię teraz mocno wspierają anioły. Pokój Twojej Duszy.
Koleżanka ze wspólnych, licznych działań,
pielęgniarka i przewodnicząca
ORPiP w Gdańsku
Anna Czarnecka
wraz z całą OIPiP w Gdańsku
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