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„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Dostosowujemy

ochronę do potrzeb
Pielęgniarek
i Położnych
INTER Pielęgniarka
i Położna
Ubezpieczenie zawodowe to tarcza broniąca Twojego bezpieczeństwa!
Dokonując wyboru zatroszcz się o kompleksową i profesjonalną ochronę.
Nasze pakiety ubezpieczeń zapewniają:
bezpieczeństwo finansowe i komfort psychiczny, na wypadek
ewentualnych błędów medycznych
wypłatę świadczeń za szkody związane z agresją pacjenta
lub jego otoczenia
pokrycie kosztów obsługi prawnej w życiu zawodowym
i prywatnym, porady prawne

wypłatę odszkodowania w przypadku zakażenia wirusem
HIV/WZW oraz szybkie sfinansowanie koniecznych badań
kompleksową ochronę mieszkania, domu i sprzętu medycznego
pokrycie kosztów leczenia za granicą dla całej rodziny –
roczna polisa

Oferta posiada rekomendację Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

INTER Medyk Life

Indywidualne ubezpieczenie na życie dla pracowników ochrony zdrowia

W ramach ubezpieczenia otrzymasz świadczenia pieniężne:
związane z uszczerbkiem na zdrowiu
dla rodziny w przypadku Twojej śmierci
w przypadku śmierci najbliższych
związane z poddaniem się operacji i pobytem w szpitalu
w przypadku rozpoznania poważnej choroby
ubezpieczeniem możesz objąć partnera życiowego i dorosłe dzieci

W wariancie premium suma
ubezpieczenia wynosi

1 000 000 zł

TU INTER Polska S.A.
Oddział w Lublinie
ul. Dolnej Panny Marii 5, Lublin
tel. 81 527 17 51, 691 275 970
www.interpolska.pl
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KOMUNIKAT

w numerze:

Informuję, że w dniu 17 sierpnia 2020 r.

Pielęgniarka Roku 2019

tj. poniedziałek biuro Okręgowej Izby

Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku kultywuje
długoletnią tradycję olimpiad pielęgniarskich na
forum ogólnopolskim. Jest on adresowany do pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych bądź też
wykonujących swój zawód w ramach praktyki
zawodowej. Już drugi rok z rzędu swoje osiągnięcia przedstawiają zespoły pielęgniarskie mające
bezpośredni wpływ na jakość procesu leczenia
i opieki, bądź sytuację zdrowotną podopiecznych.

Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
będzie NIECZYNNE
Za utrudnienia przepraszamy.
Podstawa prawna: artykuł 130 § 2 Kodeksu Pracy

Czytaj na str. 5
Przewodniczący ORPiP
w Lublinie
(-) Andrzej Tytuła

Kalendarium działań OIPiP
w Lublinie
związanych z COVID-19
Czytaj na str. 9

■ Przewodniczący Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Andrzej Tytuła
tel. 81 536-67-66
przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP

■ Wiceprzewodniczące Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Maria Olszak-Winiarska – I i IV wtorek m-ca godz. 10.00 – 15.00
Agnieszka Kais – wtorek, czwartek
tel. 81 536-67-65
■ Seretarz Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Krystyna Amborska
tel. 81 536-67-69

Plan Szkoleń OIPiP w Lublinie

przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy OIPiP

■ Skarbnik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
Marzena Siek
tel. 81 536-67-55
wtorek, czwartek

■ Sędzia Dyżurny

tel. 81 536-67-50

■ Dyżur Rzecznika

tel. 81 536-67-51

■ Radca Prawny

tel. 81 536-67-59

Czytaj na str. 27

I i III czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00

spis treści:

II i IV czwartek miesiąca • godz. 15.00 – 17.00
przyjmuje w poniedziałek • godz. 14.00 – 16.00

■ Godziny pracy biura:
poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek

godz. 8.00 – 16.00
godz. 8.00 – 17.00
godz. 8.00 – 16.00
godz. 8.00 – 16.00
godz. 8.00 – 15.00

■ Nasz adres:
OKRĘGOWA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
20-072 LUBLIN, ul. Czechowska 3a
tel. 81 536-67-67 • 81 536-67-66 • fax 81 536-67-60
www.oipip.lublin.pl • e-mail: info@oipip.lublin.pl
Nr konta:
BNP Paribas 73 2030 0045 1110 0000 0050 6780

■ Redaguje zespół w składzie:

Krystyna Amborska, Anita Jasztal-Kniażuk, Agnieszka Kais,
Marzena Siek, Maria Olszak-Winiarska, Andrzej Tytuła.

wydawany przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
jest oficjalnym pismem samorządu pielęgniarek i położnych. Rozprowadzany jest
bezpłatnie wśród członków samorządu.
Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian tytułów, skrótów i korekty
redakcyjnej. Za treść zamieszczonych ogłoszeń nie ponosi odpowiedzialności.
DRUK: Drukarnia „PUNKTGRAF II”, Lublin, ul. Łęczyńska 51 • nakład: 2000 egz.
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Drogie Koleżanki, Koledzy
Oddajemy w Wasze ręce
kolejny numer „Naszego
Głosu”. Ostatnie kilka
miesięcy upływa nam
wszystkim pod hasłem
„Pandemia”, z tego
względy pomimo, że
rozpoczęliśmy tak wyczekiwane wakacje,
z przyczyn od nas niezależnych odbiegają one nie co, od minionych. Refleksja ta
ogarnia również nasze życie osobiste, zawodowe i samorządowe. Lubelska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych podejmuje w tym okresie szereg nowych inicjatyw oraz działań, które dotychczas nie
miały miejsca ponieważ nie były konieczne. Nowe okoliczności spowodowały, że
pewne formy naszej aktywności, takie jak
prowadzenie kształcenia podyplomowego, organizacja konferencji, warsztatów
tematycznych, prowadzenie nadzoru nad
kształceniem podyplomowym czy praktykami zawodowymi wpisanymi do Rejestru
Podmiotów Wykonujących Działalność
Leczniczą jak również organizowanie cyklicznych spotkań Organów OIPiP w Lublinie czy posiedzeń komisji problemowych

zostało czasowo zawieszone lub odbywa
się w tzw. „trybie obiegowym”. Nie mniej
jednak pomimo nadzwyczajnej sytuacji,
samorząd zawodowy realizuje wszystkie
ustawowe obowiązki i podejmuje działania służące rozwiązywaniu bieżących,
niejednokrotnie niecodziennych problemów. Nabywamy i przekazujemy naszym
koleżankom i kolegom środki ochrony
osobistej, płyny dezynfekcyjne, udzielamy wparcia finansowego pielęgniarkom
i położnym, dla których na ten trudny czas
walki z pandemią koronawirusa uruchomiliśmy specjalny fundusz o wymownej
nazwie COVID-19. Fundusz ten funkcjonuje niezależnie od funduszu przeznaczonego na wypłatę losowych zapomóg bezzwrotnych przyznawanych tym członkom
samorządu, którzy znajdują się w trudnej
sytuacji losowej. Na bieżąco rozpatrujemy
wnioski o dofinansowanie do kształcenia
podyplomowego, wydajemy uprawnienia
do wykonywania zawodu, uczestniczymy
w procesie legislacyjnym, udzielamy porad prawnych – to tylko niektóre z form
aktywności lubelskiej izby. Ci z Was, którzy śledzą naszą stronę internetową oraz
FB znają zakres naszych działań, zwłaszcza tych wymuszonych obecną sytuacją.

Przewodniczącego

Niemniej jednak oprócz pandemii mamy
również wspomniane wyżej wakacje, czas
wytchnienia. Bez względu na to czy pracujemy czy korzystamy z urlopu, za oknem
naprzemiennie z deszczem świeci słońce,
dzień jest zdecydowanie dłuższy, wieczory cieplejsze, wokół mnóstwo wielobarwnych kwiatów i zieleni, a atmosfera jednak
radośniejsza. Zachęcam wszystkich do
odpoczynku na miarę własnych możliwości, do promiennego uśmiechu skierowanego w stronę drugiego człowieka,
a także samego siebie, do radości nawet
z tych najdrobniejszych przyjemności dnia
codziennego, wypitej filiżanki kawy, popołudniowego spaceru, śpiewu ptaków za
oknem, wspólnej rozmowy, posiłku, obecności drugiego człowieka etc. Tych powodów do radości jak widzicie każdy z nas
wokół siebie jest w stanie trochę uchwycić, ważne jest to aby koncentrować się na
tym co dobre, bo nawet to co drobne nie
jest oczywiste…..

Z pozdrowieniem
Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP w Lublinie

KOMUNIKAT
Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lutego 2020 r. zmianie ulga wysokość składki członkowskiej odprowadzanej na
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przez pielęgniarki i położne wykonujące zawód w formie działalności leczniczej.
W okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
składka na OIPiP w Lublinie wynosi- 40,26 złotych (słownie: czterdzieści złotych 26/100)
Ponadto zmianie ulegają opłaty za wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych, za zmianę
wpisu do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych oraz za wpis do rejestru podmiotów prowadzących
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.
Wysokość opłat kształtuje się następująco:
1. wpis do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych – 104,00 złote obowiązuje od 21-01-2020 r.
2. zmiana we wpisie do rejestru indywidualnych praktyk pielęgniarek/ położnych, - 52,00 złote
obowiązuje od 21-01-2020 r.
3. wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych - 311,00 złote
obowiązuje od 21-01-2020 r.

Skarbnik ORPiP w Lublinie
(-) Marzena Siek
Podstawa prawna:
- art.105, ust.1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 tj.)
- Obwieszczenie Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku w 2019 r.
- art. 76 ust.4 i 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. 2018 poz, 123 ze zm.)
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„NaszSzpital
Głos” - Pismo
Okręgowej Izby
Pielęgniarek
i Położnych
Lublinie
Monika Flis-Wcisło – Wojewódzki
Specjalistyczny
im. S.K
Wyszyńskiego
SPwZOZ
w Lublinie

K

Pielęgniarka Roku 2019

onkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku kultywuje długoletnią tradycję olimpiad pielęgniarskich na forum ogólnopolskim. Jest on adresowany do pielęgniarek i pielęgniarzy
zatrudnionych we wszystkich rodzajach podmiotów leczniczych bądź też wykonujących swój zawód w ramach praktyki
zawodowej. Już drugi rok z rzędu swoje osiągnięcia przedstawiają zespoły pielęgniarskie mające bezpośredni wpływ na jakość procesu leczenia i opieki, bądź sytuację zdrowotną podopiecznych.
Konkurs Pielęgniarka Roku 2019 organizowanym już po raz
15. przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie odbył się i w tym
roku mimo trudności związanych z pandemią koronawirusa.
Został zmieniony przebieg konkursu. Rozstrzygnięcie miało
miejsce w dniu 22 kwietnia 2020 roku na podstawie oceny zgłoszeń projektów przez Kapitułę Konkursu, według ustalonych
kryteriów merytorycznych.
Również z naszego województwa mieliśmy przedstawicieli
na XV edycji Konkursu Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku, którego
temat przewodni brzmiał: „Innowacje Roku 2019 w zakresie poprawy jakości opieki pielęgniarskiej”. Osobiście wzięłam udział
w tym wydarzeniu prezentując dwa projekty, w tym jeden
z nich realizowałam z pielęgniarzem Pawłem Paszkiewiczem.

Monika Flis-Wcisło

Jeden z projektów, którego byłam liderem
dotyczył: „Współpracy pielęgniarki i opiekuna medycznego celem usprawnienia
i efektywności czynności higieniczno-pielęgnacyjnych u osób starszych”. Jestem
absolwentką Uniwersytetu Medycznego
w Lublinie, na którym uzyskałam tytuł magistra pielęgniarstwa. Posiadam specjalizację z pielęgniarstwa internistycznego oraz
jestem w trakcie specjalizacji z pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki. Karierę zawodową rozpoczęłam
w 2013 roku. Od 2016 roku jestem zatrudniona na stanowisku
pielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie na Oddziale Chorób
Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii. Pielęgniarstwo
to nie tylko moja praca, ale również pasja. Z przyjemnością
podnoszę kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach oraz konferencjach naukowych. Szczególnie pasjonuje
mnie pielęgniarstwo ratunkowe. W wolnych chwilach prowadzę
szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Poza pracą mój
czas wypełnia opieka nad dziećmi, 5-letnią córką Lenką i 3-letnim synem Tomaszem. W tym miejscu pragnę zauważyć, że
projekt, o którym piszę jest nie tylko projektem teoretycznym,
ale również działaniem praktycznym, które jest w pewien sposób odpowiedzią na braki kadrowe pielęgniarek wprowadzone
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie. Początkowo rozwiązanie to niosło za sobą wiele obaw względem wypierania zawodu pielęgniarek. Jednak z upływem czasu zauważyć można, że wsparcie opiekunów medycznych jest dobrym
rozwiązaniem. Wymaga jeszcze wiele dopracowania i określe-

nia konkretnych ról obu zawodów. W ocenie pielęgniarek jest to
dobry krok w stronę poprawy jakości opieki, a także pewnego
rodzaju innowacja jako współpraca obydwu zawodów. Współpraca pomiędzy zawodem pielęgniarki i opiekuna medycznego
od kliku lat prężnie rozwija się, jest to proces, który trwa do dnia
dzisiejszego i pozwala zaobserwować wzrost jakości kompleksowej opieki nad chorymi. Dodatkowo istotnym aspektem jest
wzrost zadowolenia z opieki rodzin pacjentów przebywających
w naszym oddziale.

Paweł Paszkiewicz

Drugi projekt realizowałam przy współpracy z Panem Pawłem Paszkiewiczem
jako zespół międzyoddziałowy, dotyczył:
„Roli edukacji rodzin pacjentów na temat
higienicznego mycia rąk oraz wdrożenie
go we współpracy w opiece nad chorymi
jako determinant zmniejszenia zakażeń
wewnątrzszpitalnych”. Pan Paweł Paszkiewicz jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2004 roku uzyskał
tytuł licencjata pielęgniarstwa, zaś w 2008
roku tytuł magistra pielęgniarstwa. Posiada specjalizację z pielęgniarstwa ratunkowego. Przez wiele lat
zajmował się szkoleniami z pierwszej pomocy przedmedycznej.
W zawodzie pracuje od 2004 roku. Obecnie pracuje w Oddziale
Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu
Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie oraz w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 w Lublinie. Poza
pracą spełnia się jako rodzic dwóch chłopców. Ideą projektu
było i jest wdrażanie edukacji w zakresie higienicznego mycia
rąk jako profilaktyki zakażeń wewnątrzszpitalnych. Jego adresatem są rodziny oraz bliscy pacjentów przebywających w oddziałach szpitalnych. Zaletą wdrożenia tej metody jest znikoma
generacja kosztów dla systemu opieki zdrowotnej oraz znaczne
zmniejszenie przenoszenia drobnoustrojów przez osoby odwiedzające. Metodą edukacyjną rodzin jest instruktaż prowadzony
przez personel pielęgniarski pracujący na oddziałach, dodatkowo wspierany broszurami i ilustracjami. Została porównana
ogólna liczba zakażeń wewnątrzszpitalnych na przestrzeni lat
2018 i 2019 w Oddziale Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii
i Diabetologii oraz Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana
Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Analizując zakażenia szpitalne uwzględniono liczbę wykonywanych badań mikrobiologicznych. Z racji, iż projekt rozpoczął się w sierpniu 2019 roku,
analizie poddano dwa półrocza tego roku uwzględniając liczbę
ognisk zakażeń wewnątrzszpitalnych oraz 5 głównych patogenów występujących w powyższych oddziałach.
Udział w XV Ogólnopolskim Konkursie „Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019” zapewnił nam miejsce w finale, pomimo iż
nie osiągnęliśmy podium, to dla naszej społeczności posiadamy
ten tytuł w stu procentach. Udowodnił to nasz zapał i ambicje
rozwoju zawodowego, mimo pandemii i pracy z osobami zarażonymi wirusem SARS -CoV-2.

Gratulacje
W związku z uczestnictwem w finale Konkursu
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019 w imieniu Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Lublinie składam Państwu serdeczne
gratulacje i życzę dalszych sukcesów na płaszczyźnie życia zawodowego.
Przewodniczący ORPiP w Lublinie
Andrzej Tytuła
maj-sierpień 3-4/2020
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Pielęgniarka Roku 2019

Szanowna Pani
Monika Flis - Wcisło
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego składamy Pani
i Zespołowi serdeczne gratulacje z okazji udziału w finale XV edycji Konkursu
Pielęgniarka/Pielęgniarz Roku 2019, Innowacje w zakresie poprawy jakości opieki
pielęgniarskiej.
Jesteśmy dumni i pewni, że Państwa przedsięwzięcie spotka się z uznaniem całego
środowiska medycznego i przez długi czas będzie wykorzystywane w pielęgniarskiej praktyce
dla dobra pacjentów, personelu medycznego i podniesie jakość opieki pielęgniarskiej oraz
zachęci inne zespoły do podobnych działań na rzecz rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa.
Życzymy dalszych sukcesów zawodowych, motywacji do planowania i realizacji
nowych zadań w realizacji pielęgniarskich funkcji zawodowych, zachęcamy do opublikowania
przedstawionego projektu w czasopismach pielęgniarskich, tak aby Państwa przedsięwzięcie
stało się inspiracją dla innych zespołów. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego
życzymy ostrożności, rozwagi i zdrowia.
Z wyrazami szacunku

Prezes
Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
dr Grażyna Wójcik

Warszawa, 22 kwietnia 2020 r
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Uroczystość w intencji bł. Hanny Chrzanowskiej
oraz zmarłych pielęgniarek zakażonych
koronawirusem

22 czerwca br. w kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownej odbyła się uroczystość ku czci bł. Hanny Chrzanowskiej. Podczas
uroczystości pośmiertnie uhonorowane zostały pielęgniarki, które wykonując zawód w czasie pandemii COVID-19
zachorowały i straciły życie.
Hanna Chrzanowska była pionierką pielęgniarstwa społecznego i parafialnego,
bliską współpracownicą kard. Karola Wojtyły. Towarzyszenie chorym było istotą jej
misji, której poświęciła życie osobiste, siły, czas i oszczędności. Wyznaczyła standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi
w bólu fizycznym, ale także pomoc duchowa.
Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej
odbyła się 28 kwietnia 2018 r. w SanktuPoczet sztandarowy NIPiP.
arium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Przewodniczył jej papieski legat kard. Angelo Amato, który w homilii nazwał Hannę Chrzanowską „latarnią
światła w ciemności ludzkiego bólu”.
Druga rocznica beatyfikacji bł. Hanny Chrzanowskiej to okazja, aby dziękować
Statuetki „Cierpiącym przywrócić nadzieję”
za Jej życie i modlić się za pielęgniarki, położne, lekarzy i cały personel medyczny,
który pełni swą służbę oraz za osoby zmarłe w czasie pandemii COVID-19.
Pielęgniarki, które wykonując zawód w czasie epidemii koronawirusa zachorowały i straciły życie odznaczone zostaną przez
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych najwyższym wyróżnieniem samorządu – Statuetką „Cierpiącym przywrócić nadzieję”.
W uroczystościach udział wziął Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie, który reprezentował Naczelną Radę
Pielęgniarek i Położnych w poczcie sztandarowym.
źródło: strona internetowa NRPiP

Przedstawiciele rodzin zmarłych pielęgniarek
odbierający pośmiertne odznaczenia.
maj-sierpień 3-4/2020

Przedstawiciele NRPiP.
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Pomagamy

Dzięki staraniom Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
otrzymała z Ministerstwa Zdrowia z Agencji Rezerw Materiałowych środki ochrony osobistej.

Środki ochrony osobistej przekazane przez Lubelską Izbę Radców Prawnych
w osobie Wicedziekan Anny Fermus-Bobowiec.
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Koniecznie przeczytaj!

Kalendarium działań OIPiP w Lublinie związanych z COVID-19
Lp.

Data

Działania podjęte przez OIPiP / ORPiP w Lublinie

Wnioski, uwagi

1.

18.03.2020

Pismo /Apel skierowane do Naczelnych Pielęgniarek / Pełnomocników ORPiP dot. sytuacji pielęgniarek i położnych, zgłaszanie problemów.

(odpowiedziało: NP. A. Zielińska, M. Krupa, B. Mróz,
E. Ostrowska
Pełnomocnicy: M. Wybraniec-Młynarczyk, M. Kotus,
A. Salerek, J. Stępień

2.

19.03.2020

Pismo do Wojewody Lubelskiego w sprawie braku komunikacji międzymiastowej.

Przekierowano do Urzędu Marszałkowskiego.

3.

20.03.2020

Pismo do NRPiP w sprawie interpretacji prawnej czy pielęgniarka może odmówić pracodawcy w moWydana opinia prawna.
mencie kiedy przesuwana jest do opieki nad osobami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.

4.

23.03.2020

Kontakt z przedstawicielami firm Mercator Medical (rękawice), Ekolab – środki dezynfekcyjne.
Prośba o możliwość przekazania środków lub ich zakup.

Brak możliwości przekazania i zakupu.

5.

25.03.2020

Pismo do dyrektora SPSK Nr 4 w sprawie problemów zgłaszanych przez pielęgniarki i położne (brak
możliwości dotarcia do pracy).

Brak odpowiedzi pisemnej.

6.

25.03.2020
godz. 18:00-20:00

Przyjęcie środków dezynfekcyjnych 290 litrów oraz rękawic (druga tura - 31 marca).

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP

7.

26.03.2020

Posiedzenie Prezydium ORPiP w Lublinie, przyjęcie regulaminu korzystania ze środków funduszu
COVID-19 przeznaczonego na pomoc dla pielęgniarek i położnych zrzeszonych w OIPiP w Lublinie
(500 000 tyś zł).

Praca ciągła

8.

27.03.2020

kontakt z Panią dyrektor Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska w celu ubezpieczenia pielęgniarek
i położnych w przypadku zarażenia koronawirusem.

Brak możliwości odrębnego celowanego ubezpieczenia

9.

30.03.2020
06.04.2020

Przekazywanie środków dezynfekcyjnych i rękawic otrzymanych z Ministerstwa Zdrowia.

Indywidualne Praktyki Pielęgniarskie, Położnicze,
Opieka Długoterminowa, Hospicja, NZOZ-y Piel./Poł.

10.

02.04.2020

Zakupienie przez OIPiP w Lublinie 2000 szt. przyłbic – Marzena Siek Skarbnik ORPiP - praca online

j.w oraz IMW, USD, WSS, W Sz. im. J. B. Inst. Stom.,
1 Szpital Wojskowy,

11.

03.042020

Kwarantanna pracowników Szpitala w Dęblinie.

Kontakt z Pielęgniarkami Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie

12.

03.04.2020

Pismo do dyrektorów SP ZOZ-ów 10 powiatów w sprawie przedstawienia sytuacji pielęgniarek
i położnych celem pomocy.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie

13.

03.04.2020

Pismo do Prezes NRPiP w sprawie występujących braków i ograniczeń w środki ochrony osobistej,
oraz braków kadry pielęgniarek i położnych.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie

14.

03.04.2020 do
18.04.2020

Emisja w Radio Złote Przeboje Lublin podziękowań dla pielęgniarek i położnych
i apelu do społeczeństwa o pozostanie w domu.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie

15.

04.04.2020

Zakup i dostarczenie dla pielęgniarek (13 paczek) środków ochrony osobistej i spożywczych do
miejsca izolatorium w Nałęczowie.

Joanna Kulińska

16.

06.04.2020

Dostarczenie 180 szt. przyłbic do Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. J. Bożego, ul. Herberta – odbiór B. Jędrys.

Joanna Kulińska

17.

07.04.2020

Dostarczenie 300 szt. przyłbic do WSS w Lublinie- odbiór Naczelna Pielęgniarka E. Ostrowska.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP

18.

07.04.2020

Przyjęcie w godzinach wieczornych transportu maseczek w ilości ok. 25 000 oraz 14 500 rękawic.
Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie

Pracownicy OIPiP w Lublinie

19.

08.04.2020

Dystrybucja maseczek ochronnych.

Pracownicy OIPiP w Lublinie

20.

09.04.2020

Wideokonferencja z udziałem Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki na temat sytuacji epidemicznej województwa lubelskiego, problemów.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP

21.

09.04.2020

Przekazanie 400 szt. przyłbic i 2000 szt. maseczek do SPSK Nr 4 w Lublinie.

Joanna Kulińska

22.

16.04.2020

Przekazanie 400 szt. przyłbic i 75 opakowań 4 litrowych płynu do dezynfekcji do SPSK Nr 4 Lublinie.

Joanna Kulińska

23.

16.04.2020

Zakup płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni i dystrybucja do placówek z terenu działania OIPiP
w Lublinie wg załącznika.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP Marzena Siek
Skarbnik ORPiP - online

24.

16.04.2020

Przekazanie maseczek, przyłbic ochronnych dla podmiotów leczniczych z terenu działania OIPiP
w Lublinie wg załącznika.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP

25.

16.04.2020

Dystrybucja środków ochrony osobistej; maseczek, rękawic przyłbic, płynów do dezynfekcji rąk
i powierzchni.

Domy Pomocy Społecznej z terenu działania OIPiP
w Lublinie
► Ciąg dalszy na str. 10
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26.

20.04.2020

Pismo do Wojewody Lubelskiego w sprawie przekazania informacji dotyczącej chęci podjęcia pracy
przez pielęgniarki przy bezpośrednim zwalczaniu COVID-19.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP

27.

20.04.2020

Otrzymanie maseczek chirurgicznych z Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska.

OIPiP w Lublinie

Założenie strony Facebook.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie

28.

29.

08.05.2020

Pismo do Dyrekcji placówek w sprawie zakupu obiadów i kolacji na okres 1 miesiąca dla pielęgniarek, położnych pracujących bezpośrednio przy osobach zarażonych COVID-19.

Szpital Neuropsychiatryczny SP ZOZ Lublin, Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. J. Bożego
w Lublinie, SPSK Nr 1 w Lublinie, Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP

30.

08.05.2020

Zakup 400 szt. fartuchów dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. J. Bożego
w Lublinie.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie
Marzena Siek Skarbnik - online

31.

12.05.2020
godz.19:00
- 21:30

Przyjęcie środków ochrony osobistej , środków dezynfekcyjnych, przekazanych przez Ministerstwo
Zdrowia.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie

32.

14.05.2020

Dystrybucja środków ochrony osobistej , płynów dezynfekcyjnych do podmiotów leczniczych w tym:
Pracownicy OIPiP w Lublinie
DPS-ów, Sanatorów, IPP, Medycyna Szkolna, Hospicjów, Opieki Długoterminowej.

33.

15.05.2020

Zakup obiadów dla pielęgniarek pracujących bezpośrednio przy osobach zarażonych COVID-19 w
Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie.

ORPiP w Lublinie

34.

20.05.2020

Przyjęcie środków ochrony osobistej; maseczek chirurgicznych 2000szt. rękawic 5500 szt. przekazanych od Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie

35.

20.05.2020

Przekazanie środków ochrony osobistej, 2000 maseczek chirurgicznych, 25 opakowań rękawic
ochronnych, 30 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni do Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych „Hospicjum”

Krystyna Amborska Sekretarz ORPiP w Lublinie

36.

21.05.2020

Przekazanie środków ochrony osobistej, 1000 maseczek chirurgicznych, 15 opakowań rękawic
ochronnych, 15 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni do Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Celejowie

Krystyna Amborska Sekretarz ORPiP w Lublinie

37.

26.05.2020

Otrzymanie z NRPiP 340 szt. fartuchów ochronnych.

Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie

38.

10.06.2020

Przekazanie 800 szt. maseczek ochronnych, 10 opakowań rękawic, 10 szt. przyłbic, 3 opakowania
5- litowego płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni do Sanatorium Uzdrowiskowego „Ciche Wąwozy” Joanna Kulińska
w Nałęczowie.

Zestawienie rozdysponowanych środków na pomoc dla pielęgniarek i położnych
zrzeszonych w OIPiP w Lublinie
Lp.

rękawice

maseczki

płyn do
dezynfekcji

przyłbice

ilość

ilość

ilość/koszt

ilość/koszt Ilość/koszt kwota łączna

Firma

1

Ministerstwo Zdrowia Agencja
Rezerw Materiałowych

2

OIPiP w Lublinie

3

Okręgowa Izba
Radców Prawnych

4

INTER POLSKA

5

NIPiP
otrzymane
wydane

114500 szt.

126900 szt. 1410 litrów
2880litrów
54120,96zł

5500 szt.

fartuchy

radio
podziękowania

posiłki/
paczki

Ilość/koszt

Ilość/ koszt

12 osób
10576,54zł

3x
2717,21zł

30 osób
5940,90zł

12

3

213

zapomogi

1650
6120szt.
60220,80zł

400szt.
6048,00zł

2000 szt.
2500 szt.
940 szt.

120000 szt. 131400 szt. 4290
69700

65250

4095

7770

1340

5372

400

Łączne wydatki OIPiP

10

pomoc
udzielona

91 podmiotów
139624,41 zł
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„Warto służyć każdemu człowiekowi
i dla każdego warto się poświęcać”
Stefan Kardynał Wyszyński
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Dodatkowe świadczenie z tytułu
ograniczenia w wykonywaniu pracy
w wielu miejscach w związku z COVID-19
Komu przysługuje?
Zatrudnionym w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne:
1) wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (tzw. szpitale jednoimienne) lub,
2) w którego wyodrębnionej komórce organizacyjnej udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19,
zwanych dalej „Szpitalem”.
Tym którzy zostaną objęci przez kierownika podmiotu leczniczego zakazem pracy w innym miejscu –
imienny wpis do wykazu stanowisk objętych ograniczeniem.
Osobom, które złożą pisemne oświadczenia obejmujące przede wszystkim informację o wysokości wynagrodzenia z tytułu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w innym miejscu niż Szpital, otrzymanego za
miesiąc marzec 2020 r. albo miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym nastąpiło objęcie ww. ograniczeniem
(do wyboru). Oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora Szpitala.
Wszystkie te warunki muszą być spełnione łącznie.
Komu nie przysługuje?
Osobom skierowanym do pracy w podmiotach wskazanych w pkt. 1 decyzją administracyjną.
Osobom pracującym w DPS-ach.
Osobom, które poza Szpitalem pracują bez bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie (nie obowiązuje wtedy też ograniczenie pracy).
Za jaki okres przysługuje dodatkowe świadczenie?
Za okres objęcia ograniczeniem, to jest od czasu wpisania do wykazu stanowisk do czasu odwołania wpisu
do wykazu, nie później jednak niż do czasu odwołania epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego w zależności od tego co nastąpi później.
Jaka jest wysokość świadczenia?
Wysokość tego świadczenia będzie równa:
1) 80% wartości wynagrodzenia pobieranego poza Szpitalem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem w przypadku pracownika, który otrzymywał wynagrodzenie w związku z wykonywaniem
świadczeń w innym miejscu niż Szpital,
albo
2) 50% wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w Szpitalu w pozostałych przypadkach, w tym w przypadku braku zatrudnienia w innym podmiocie,
W każdym z powyższych przypadków, nie więcej niż 10.000 zł.
Przykłady:
1) Osoba, która w Szpitalu ma wynagrodzenie (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) w wysokości 4.000 zł, ale jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem zaro► Ciąg dalszy na str. 13
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biła w innych miejscach niż Podmiot 10.000 zł powinna otrzymać
świadczenie dodatkowe w wysokości 8.000 zł;
2) Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4.000 zł
(na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) i nie
otrzymywała wynagrodzenia w innych podmiotach może otrzymać dodatek w wysokości 2.000 zł;
3) Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4.000
zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej), ale
jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem
zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 1.000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 2.000 zł;
4) Osoba, która w Podmiocie ma wynagrodzenie w wysokości 4.000
zł (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej), ale
jednocześnie w miesiącu poprzedzającym objęcie ograniczeniem
zarobiła w innych miejscach niż Podmiot 20.000 zł powinna otrzymać świadczenie dodatkowe w wysokości 10 000 zł.
Czy wymiar dodatkowego świadczenia dla wszystkich zawodów
medycznych jest taki sam?
Tak, nie ma żadnych odrębności ze względu na rodzaj wykonywanego zawodu medycznego.
Co z wynagrodzeniem dla osób skierowanych do pracy w szpitalach jednoimiennych na podstawie decyzji administracyjnej?
Jego wymiar określono w komunikacie Ministra Zdrowia z 24 marca
2020 r.: https://www.gov.pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii
Źródła:
Komunikat NFZ z 30 kwietnia 2020 r.: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-w-sprawie-dodatkowychsrodkow-dla-osob-udzielajacych-swiadczen-w-podmiotach-wzwiazku-z-epidemia-covid-19-,7705.html
Komunikat Ministra Zdrowia z 21 kwietnia 2020 r.: https://www.
gov.pl/web/zdrowie/ograniczenia-w-wykonywaniu-pracy-w-wielumiejscach-w-zwiazku-z-covid-19
Komunikat Ministra Zdrowia z 24 kwietnia 2020 r.: https://www.gov.
pl/web/zdrowie/skierowanie-do-pracy-przy-zwalczaniu-epidemii

Spotkanie okolicznościowe

KALENDARIUM
20 kwietnia 2020 r.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych w formie online, w którym udział wziął
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

28 kwietnia 2020 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium
ORPiP w Lublinie podczas, którego podjęto uchwały dotyczące
nadania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej, wpisu do rejestru członków OIPiP w Lublinie.

12 maja 2020 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie odbyło się posiedzenie Prezydium
ORPiP w Lublinie podczas, którego zostały omówione działania
ORPiP dotyczące COVID-19, zostały podjęte uchwały dotyczące
nadania uprawnień do wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej, wpisu do rejestru członków OIPiP w Lublinie,
przyznania losowych zapomóg bezzwrotnych oraz dofinansowania do kosztów kształcenia.

18 maja 2020 r.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych w formie online, w którym udział wziął
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

8 czerwiec 2020 r.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji ds. warunków pracy
i płacy w formie online, w którym udział wziął Pan Andrzej Tytuła
Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

9 czerwiec 2020 r.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych w formie online, w którym udział wziął
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.

22 czerwca 2020 r.
W kościele pw. św. Wojciecha w Wiązownej
odbyła się uroczystość w intencji bł. Hanny
Chrzanowskiej oraz zmarłych pielęgniarek
zakażonych koronawirusem. Podczas uroczystości Panie pielęgniarki zostały pośmiertnie uhonorowane
przez NRPiP odznaczeniem samorządowych – Statuetką „Cierpiącym przywrócić nadzieję”. W uroczystościach udział wziął
Pan Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie, który reprezentował Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych w poczcie
sztandarowym.

23 czerwca 2020 r.
W siedzibie OIPiP w Lublinie w trybie obiegowym odbyło się
posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
podczas, którego podjęto uchwały w sprawie nadania uprawnień
do wykonywania zawodu pielęgniarki i zawodu położnej, wpisu
do rejestru członków OIPiP w Lublinie, przyznania bezzwrotnych
zapomóg losowych.

24 czerwca 2020 r.
W Warszawie odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w formie online, w którym udział wziął Pan
Andrzej Tytuła Przewodniczący ORPiP w Lublinie.
maj-sierpień 3-4/2020
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Koniecznie przeczytaj

Skierowanie do o pracy przy zwalczaniu epidemii
1. Jaka jest podstawa prawna kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Możliwość skierowania osób do o pracy przy zwalczaniu epidemii określona
została w art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą”.
2. Kto może być skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii może być:
- pracownik podmiotu leczniczego
- inna niż ww. osoba wykonująca zawód medyczny
- osoba, z którą podpisano umowę na wykonywanie świadczeń zdrowotnych
- inna osoba (np. wykonująca zawód niezwiązany z ochroną zdrowia) – pod
warunkiem, że jest to uzasadnione aktualnymi potrzebami organów administracji w związku ze zwalczaniem epidemii.
3. Kto nie może zostać skierowany do pracy przy zwalczaniu
epidemii?
Skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii nie podlegają:
- osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
- kobiety w ciąży;
- osoby samotnie wychowujące dziecko w wieku do 18 lat;
- osoby wychowujące dziecko w wieku do 14 lat;
- osoby wychowujące dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
- osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
- inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
W przypadku gdy dziecko w wieku powyżej 14 lat jest wychowywane przez
dwoje osób, którym przysługuje władza rodzicielska, do pracy przy zwalczaniu epidemii może zostać skierowana wyłącznie jedna z nich.
Zgodnie z rekomendacją Ministra Zdrowia przed wysłaniem skierowania
do pracy wojewoda powinien skontaktować się z osobą, wobec której wydawana jest decyzja w celu potwierdzania, czy wręczenie skierowania jest
możliwe.
4. Kto dostarcza decyzję o skierowaniu do pracy?
W dostarczaniu decyzji, ze względu na pilność, urzędy wojewódzkie wspierane są przez Policję oraz Wojska Obrony Terytorialnej.
5. Kto może skierować do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest
zatrudniona, wydaje właściwy wojewoda, a w razie skierowania do pracy na
obszarze innego województwa - minister zdrowia.
Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra zdrowia. W przypadku, gdy decyzję wydał minister przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Odwołanie składa się za pośrednictwem wojewody.
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji składa się do Ministra
Zdrowia. Wniosek ten można również złożyć za pośrednictwem wojewody,
który prześle ten wniosek do Ministerstwa Zdrowia.
Wniesienie środka odwoławczego nie wstrzymuje wykonania decyzji.
14

6. Jak długo trwa obowiązek pracy przy zwalczaniu epidemii?
Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiązek
pracy przez okres do 3 miesięcy w podmiocie leczniczym lub w innej jednostce organizacyjnej wskazanych w decyzji.
Kto zatrudnia pracownika skierowanego do pracy przy zwalczaniu epidemii?
Podmiot, o którym mowa w decyzji o skierowaniu, nawiązuje z osobą skierowaną do pracy stosunek pracy, na okres nie dłuższy niż wskazany w decyzji.
Do zawierania umów wskazanych w art. 47 ust 9 ustawy stosuje się przepisy
ogólne prawa pracy. Szczegółowe warunki umowy zostaną przekazane przez
pracodawcę przed dopuszczeniem do pracy.
8. Jakie wynagrodzenie przysługuje osobie skierowanej do pracy
przy epidemii?
Ministerstwo Zdrowia w stanowisku przekazanym wojewodom rekomenduje ustalenie wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 150%
kwoty wynagrodzenia, które osoba skierowana do pracy otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym została skierowana, przy czym nie
więcej niż kwota tego wynagrodzenia plus 10 000 zł.
Ważne jest, że kwota tego wynagrodzenia nigdy nie może być niższa od
określonych w ustawie dolnych limitów, tj.:
1) nie może być niższa niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na stanowisku pracy, na które osoba ta została
skierowana;
2) nie może być niższa niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do
pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym
miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy
przy zwalczaniu epidemii.
Powyższa regulacja, oznacza, że wynagrodzenie pracownika skierowanego
do pracy w przedmiotowym trybie nie może być niższe niż wynagrodzenie
otrzymane przez tę osobę w miesiącu poprzedzającym, bez względu na podstawę zatrudnienia (stosunek pracy czy umowa cywilnoprawna), jak również
bez względu na to czy osoba skierowana była zatrudniona w jednym czy kilku miejscach pracy. Należy zatem brać pod uwagę cały zarobek wynikający
z zatrudnienia osoby skierowanej do pracy, który utraciła ona w związku ze
skierowaniem do pracy w innym podmiocie leczniczym.
Wynagrodzenie pracownika skierowanego nie może być niższe niż łączne
wynagrodzenie (tj. wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatkowe składniki wynagrodzenia np. dodatki za pracę w nocy, za dyżur medyczny), które osoba ta
otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została
decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.
Wynagrodzenie określone w sposób wskazany powyżej, spełniające co najmniej gwarantowane ustawowo minima powinno znaleźć odzwierciedlenie
w treści umowy o pracę.
Przykłady:
1) Jeżeli osoba została skierowana do pracy w kwietniu, w marcu zarobiła
6000 zł (3 000 zł wynagrodzenia zasadniczego i 2000 zł dodatku za dyżury
w jednym podmiocie oraz 1000 zł za dyżury w drugim podmiocie na podstawie kontraktu), a przeciętne wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku
pracy, na które została skierowana wynosi 3000 zł, jej wynagrodzenie
w miejscu skierowania, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia
powinno wynosić 9000 zł
► Ciąg dalszy na str. 15
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2) Jeżeli osoba została skierowana do pracy w kwietniu, w marcu zarobiła na
podstawie umowy cywilnoprawnej 25 000 zł, a przeciętne wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku pracy, na które została skierowana wynosi
7000 zł, jej wynagrodzenie w miejscu skierowania, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, powinno wynosić 35 000 zł
3) Jeżeli osoba została skierowana do pracy w kwietniu, w marcu zarobiła
5 000 zł, a przeciętne wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku pracy, na
które została skierowana wynosi 6000 zł, jej wynagrodzenie w miejscu
skierowania, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, powinno
wynieść 7 500 zł. Jednak ze względu na dolny limit ustawowy, wynagrodzenie wynosi w tym przypadku 9 000 zł.
9. Kto pokryje koszty zakwaterowania i wyżywienia jeśli zostanę
skierowany do miejsca innego niż miejsce zamieszkania?
Osobie skierowanej do pracy przy epidemii przysługuje ponadto zwrot
kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych
w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju,
opisanych poniżej
Koszty przejazdu
Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot
kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami
obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi
opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez tę osobę ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje. Środek transportu właściwy do odbycia podróży,
a także jego rodzaj i klasę, określa pracodawca.
Co ważne, na wniosek osoby skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii
pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu
w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę
za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być
wyższa niż:
1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,
2) dla motocykla - 0,2302 zł,
3) dla motoroweru - 0,1382 zł.
Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży krajowej osobie skierowanej
do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów
dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety, tj. 6 zł.
Jeżeli osoba ta nie ponosi kosztów dojazdów, ryczałt ten nie przysługuje.
Ryczałt nie przysługuje również w przypadku, gdy na wniosek takiej osoby
pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.
Ponadto osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii na co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy,
środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu
stałego lub czasowego i z powrotem.
Koszty zakwaterowania
Za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie osobie skierowanej
do pracy przy zwalczaniu epidemii przysługuje zwrot kosztów w wysokości
maj-sierpień 3-4/2020

stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż
dwudziestokrotność stawki diety, tj.: 20 × 30 zł = 600 zł. W uzasadnionych
przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu
stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej podany limit.
Osobie, której nie zapewniono bezpłatnego noclegu i która nie przedłożyła
rachunku za hotel, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150%
diety, tj. 45 zł. Ryczałt ten przysługuje jednak w sytuacji, gdy nocleg trwa
co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21:00 i 7:00.
Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego
powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.
Koszty wyżywienia
Dieta w czasie skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, przeznaczona
na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia, wynosi 30 zł za dobę. Wysokość diety zależy przy tym od czasu na jaki osoba została skierowana do pracy
Należność z tytułu diet oblicza się w sposób przedstawiony poniżej.
Okres pracy na podstawie skierowania

Wysokość diety

1) skierowanie trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a) mniej niż 8 godzin

dieta nie przysługuje

b) od 8 do 12 godzin

przysługuje 50% diety, tj. 15 zł

c) ponad 12 godzin

przysługuje dieta w pełnej wysokości, tj. 30 zł

2) skierowanie trwa dłużej niż dobę
a) za każdą dobę

przysługuje dieta w pełnej wysokości, tj. 30 zł

b) za niepełną, ale rozpoczętą dobę i wynosi:
- do 8 godzin

przysługuje 50% diety, tj. 15 zł

- ponad 8 godzin

przysługuje dieta w pełnej wysokości, tj. 30 zł

W niektórych przypadkach prawo do diety jest wyłączone:
● za czas skierowania do pracy do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika,
● za czas przerwy w pracy na podstawie skierowania (np. powrót na weekend do rodzinnej miejscowości).
Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje
w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.
10. Jakie są inne gwarancje dla osób skierowanych do pracy przy
epidemii?
Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy
pracodawca jest obowiązany udzielić urlopu bezpłatnego na czas określony
w ww. decyzji. Okres urlopu bezpłatnego zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.
Przez czas trwania obowiązku, o którym mowa w art. 47 ust. 7 ustawy, z osobą skierowaną do pracy przy zwalczaniu epidemii nie może być rozwiązany
dotychczasowy stosunek pracy ani nie może być dokonane wypowiedzenie
umowy o pracę, chyba że istnieje podstawa do rozwiązania umowy o pracę
bez wypowiedzenia z winy pracownika albo w przypadku zmiany lub uchylenia decyzji. Aktualne pozostają natomiast przepisy kodeksu pracy dotyczące
wygaśnięcia stosunku pracy.
Mając na względzie konieczność zabezpieczenia osób skierowanych do pracy
przy zwalczaniu epidemii wykupione zostaną dla nich polisy ubezpieczeniowe.
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KRAJOWY KONSULTANT
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA PEDIATRYCZNEGO
WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 18 A, tel. 089. 5393455, fax 533-77-01
e-mail:piskorz@wssd.olsztyn.pl

Zalecenia Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek środowiska
nauczania i wychowania/higienistek szkolnych /pielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa
opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi w przedszkolach i żłobkach na okres epidemii
koronawirusa SARS-CoV-2 po wznowieniu tradycyjnej nauki w szkołach
Aktualizacja z dnia 08.05.2020 r.

Rekomendacje: Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek
1. W przypadku podjętej decyzji Rządu o wznowieniu nauki w szkołach oraz wznowienia opieki w przedszkolach i żłobkach metodą tradycyjną oraz decyzji o wznowieniu opieki
profilaktycznej nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania realizowanej przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania/higienistki szkolne/pielęgniarki pediatryczne zaleca się następujące zasady postepowania.
2. Gabinet profilaktyczny powinien być wyposażony w środki do dezynfekcji powierzchni, środek do dezynfekcji rąk, rękawice diagnostyczne, maseczki chirurgiczne, maski z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbice, fartuchy flizelinowe ochronne, fartuchy barierowe wodoodporne.
3. W ramach udzielanych świadczeń w gabinecie profilaktycznym powinien przebywać tylko jeden uczeń/dziecko, który powinien zdezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu
do gabinetu.
4. W czasie realizacji świadczeń profilaktycznych takich jak: realizacja testów przesiewowych, sprawowanie opieki poprzesiewowej oraz czynne poradnictwo nad uczniami/
dziećmi z problemami zdrowotnymi, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary
ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch flizelinowy.
5. W ramach udzielania pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć oraz sprawowania opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym w ramach realizacji świadczeń pielęgniarskich, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole, pielęgniarka
poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska chirurgiczna, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy
fartuch flizelinowy.
6. Realizowany przez pielęgniarkę/higienistkę program edukacji zdrowotnej, powinien poza standardowymi treściami, zawierać przede wszystkim zasady minimalizacji ryzyka
transmisji infekcji wirusowych w tym infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Szkoła/przedszkole/żłobek powinny zabezpieczyć środki do dezynfekcji rąk dla uczniów/dzieci/opiekunów i pracowników.
7. W kontaktach bezpośrednich (innych niż udzielanie świadczeń zdrowotnych) w środowisku szkoły/przedszkola/żłobka należy przestrzegać dystansu min. 1,5–2 m. W kontaktach z gronem pedagogicznym, rodzicami w miarę możliwości minimalizować kontakty bezpośrednie zamieniając je na porady telefoniczne. W kontaktach bezpośrednich
stosować maskę chirurgiczną.
8. Należy opracować zasady sprzątania gabinetu profilaktycznego i dezynfekcji powierzchni (w tym m.in. dezynfekcja blatów, klamek, używanego sprzętu medycznego, telefonu
z częstotliwością 2 razy dziennie). Nie stosować aerozoli. Stosować częste wietrzenie gabinetu.
9. W przypadku stwierdzenia objawów infekcji sugerujących podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 u ucznia, pracownika szkoły/przedszkola/żłobka tj. gorączka
pow. 38 stopni, kaszel, duszność, inne objawy infekcji górnych dróg oddechowych, należy skierować osobę chorą do domu oraz zalecić kontakt z odpowiednim Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, który pokieruje dalszym postępowaniem oraz zgłosić podejrzenie telefonicznie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Sposób postępowania z osobami
z kontaktu określa Powiatowy Inspektor Sanitarny, z którym pielęgniarka i dyrektor szkoły/przedszkola/żłobka powinni być w kontakcie i realizować jego zalecenia. W przypadku
wymagającym pilnej interwencji medycznej należy zadzwonić pod nr 112- dyspozytor podejmie decyzję o transporcie pacjenta dedykowanym transportem „COVID- 19”. Ucznia
należy odizolować do czasu przybycia opiekuna. Pielęgniarka/higienistka powinna polecić uczniowi/pracownikowi szkoły/przedszkola/żłobka nałożenie maseczki. Dyrektor szkoły/ przedszkola/żłobka powinien wyznaczyć pokój, w którym uczeń/dziecko będzie odizolowane do czasu przybycia opiekuna. Uczeń/dziecko/pracownik nie powinien opuszczać
budynku podczas przerwy międzylekcyjnej lub jeśli to możliwe opuścić budynek innym wyjściem znajdującym się najbliżej pokoju, w którym został odizolowany.
Pomieszczenie, po opuszczeniu go przez ucznia/dziecko, powinno być zdezynfekowane i przewietrzone.
Podczas udzielania świadczeń u ucznia/dziecka/pracownika, u którego objawy sugerują podejrzenie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, pielęgniarka poza rutynowymi zasadami higieny rąk, powinna zastosować następujące środki ochrony osobistej: maska z filtrem FFP2 lub FFP3, okulary ochronne lub przyłbica, rękawice, jednorazowy fartuch
barierowywodoodporny.
Nie rekomenduje się stosowania u uczniów profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi w warunkachszkolnych.

Dr n.med. Krystyna Piskorz-Ogórek
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Stanowisko specjalistyczne – pielęgniarstwo diabetologiczne
Wybrane i wskazane zalecenia postępowania dla pielęgniarek/położnych
pracujących z pacjentami chorymi na cukrzycę
Pacjent z podejrzeniem/zakażeniem SARS-CoV-2
Aktualizacja z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Polska Federacja Edukacji w Diabetologii
Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego
Opracowanie: Alicja Szewczyk, Ewa Kobos, Agnieszka Karczewska
Opracowano na podstawie:

1. Zaleceń w opiece diabetologicznej Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii, konsultantów krajowych w dziedzinach: pielęgniarstwa, pielęgniarstwa diabetologicznego, pielęgniarstwa ginekologicznego
i położniczego oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego. Dostęp: 31.03.2020.
http://www.pfed.org.pl/uploads/1/9/9/8/19983953/procedury-diabetologia_2018-bez_reklam.pdf
2. Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, aktualnych ustaw i zarządzeń na dzień 31.03.2020 roku.
3. Wytycznych przygotowanych przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne na bazie Zaleceń Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (31.03.2020)
https://cukrzyca.info.pl/aktualnosci/nowy_koronawirus_sars_cov_2_covid_19_a_cukrzyca
4. IDF Europe. Information on corona-virus disease 2019 (COVID-19) outbreak and guidance for people with diabetes Dostęp: 31.03.2020.
https://idf.org/images/IDF_Europe/Information_on_CoronaVirus_Disease_2019__COVID-19_outbreak_and_guidance_for_people_with_diabetes_-_Final.pdf
5. IDF Europe. How to manage diabetes during an illness? “SICK DAY RULES” Dostęp: 31.03.20. file:///C:/Users/wum/Downloads/IDFE-Sick-day-management%20(1).pdf
6. Olszak C., Nowicka E., Herbut D. Stany ostrego niedoboru insuliny – śpiączki hiperglikemiczne. w: Szewczyk A. (red.) Pielęgniarstwo diabetologiczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2019, str. 146-160.

Chorzy na cukrzycę nie mają większego prawdopodobieństwa zachorowania na COVID-19 niż
osoby w populacji ogólnej. Chorzy na cukrzycę posiadają ogólnie większe prawdopodobieństwo rozwoju ciężkich objawów i powikłań infekcji wirusowych. Jeśli cukrzyca jest dobrze kontrolowana, ryzyko rozwoju ciężkiej postaci zakażenia COVID-19 jest podobne do tego, które
obserwuje się w populacji ogólnej.
U osób z niedostateczną kontrolą choroby i wahaniami glikemii istnieje większe ryzyko rozwoju powikłań cukrzycowych. Obecność choroby serca lub innych powikłań poza cukrzycą może
dodatkowo zwiększać ryzyko pacjenta związane z rozwojem ciężkiej postaci COVID-19. Jest to
podobna sytuacja jak w przypadku innych zakażeń wirusowych, która wynika z upośledzonej
zdolności organizmu do walki z infekcją. Infekcja wirusowa u pacjentów z cukrzycą, jak każdy ostry stan zapalny, może prowadzić do gwałtownego wzrostu stężenia glukozy we krwi
i zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycowej kwasicy ketonowej (CKK), dotyczy to przede wszystkim
chorych na cukrzycę typu 1.
Nie są znane jakiekolwiek przyczyny, dla których ryzyko rozwoju COVID-19 u pacjentów z cukrzycą typu 1 lub 2 miałoby być inne. Ważniejszy jest fakt, iż osoby z cukrzycą danego typu różnią się między sobą wiekiem, obecnością powikłań i sposobem kontroli choroby podstawowej.
I. Zalecenia w opiece ambulatoryjnej, stacjonarnej i w środowisku pacjenta dla
użytkowania glukometrów i innych systemów do monitorowania glikemii.
ZALECENIA OGÓLNE
1. W miarę możliwości glukometry powinny być przypisane do jednego pacjenta i nie powinny być udostępniane innym pacjentom, W przypadku konieczności korzystania z jednego
glukometru do pomiaru glikemii u kilku pacjentów, należy je czyścić i dezynfekować po
każdym użyciu zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec przenoszeniu krwi i czynników zakaźnych. Jeśli producent nie określił sposobu czyszczenia i dezynfekcji urządzenia
postępujemy zgonie z obowiązującymi w placówce procedurami postępowania ze sprzętem po jego użyciu.
2. Acetaminofen (Paracetomol) wpływa na wartości glikemii mierzonej przez niektóre urządzenia do monitorowania glikemii - CGM (Dexcom G5, MedtronicEnlite i Guardian).
3. W celu zweryfikowania wyniku w przypadku niskich lub wysokich wartości glikemii oraz
objawów nie pasujących do wskazań systemu ciągłego monitorowania glikemii pracownik
medyczny powinien wykonać dodatkowy pomiar glikemii z użyciem glukometru.
4. W warunkach szpitalnych do pomiaru stężenia glukozy preferowane są paski testowe
pakowane pojedynczo. Paski testowe pakowane w pojemnikach po jego uszkodzeniu lub
nieszczelności nie nadają się do użycia.
5. Po pierwszym otwarciu opakowania pasków testowych należy umieścić na opakowaniu
datę jego otwarcia. Producent pasków określa czas ich użytkowania od momentu otwarcia
opakowania.
6. Przed pomiarem stężenia glukozy należy zadbać o higienę rąk własnych i polecić pacjentowi umycie rąk ciepłą wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.
7. Do pomiaru należy użyć pierwszej kropli krwi, gdyż wielokrotne wyciskanie kropli krwi
powoduje rozcieńczenie jej płynem tkankowym.
8. W jednostkach ochrony zdrowia należy stosować bezpieczny sprzęt, tj. jednorazowe nakłuwacze.
maj-sierpień 3-4/2020

ZALECENIA W OPIECE NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ PODEJRZANYM O ZAKAŻENIE LUB
U KTÓREGO STWIERDZONO ZAKAŻENIE SARS-CoV-2:
Personel pracujący podczas wykonywania wszystkich czynności przy pacjencie chorym
na cukrzycę, u którego podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2:
● stosuje środki ochrony indywidualnej: maskę chirurgiczną, gogle/przyłbice, jednorazowy
fartuch wodoodporny z długimi rękawami, jedna para rękawic jednorazowych, czapkę,
obuwie pełne-zmywalne,
● stosuje zasady bezpiecznego ubierania się i rozbierania,
● wszystkie działania/zlecenia muszą być przemyślane i zaplanowane aby jak najmniej osób
miało kontakt z pacjentem, a czas kontaktu był jak najkrótszy,
● drzwi do sali pacjenta muszą być zamknięte,
● pielęgniarka/położna zabezpiecza pacjenta w: glukometr, paski diagnostyczne do pomiaru stężenia glukozy na czas 7 dni, paski diagnostyczne do pomiaru glukozy i ketonów
w moczu na czas 7 dni, nakłuwacze jednorazowego użytku na czas 7 dni; termometr do
pomiaru temperatury ciała, gaziki jałowe, płyn dezynfekcyjny, mydło, pudełko na odpady
medyczne – materiały te są dostępne przy pacjencie,
● sensory do ciągłego monitorowania glikemii i osobisty sprzęt pacjenta do ciągłego monitorowania glikemii zabezpiecza sam pacjent – osprzęt ten znajduje się przy pacjencie,
● jeżeli pacjent jest przeszkolony, w dobrym stanie ogólnym samodzielnie wykonuje
pomiary stężenia glukozy na swoim sprzęcie, samodzielnie instaluje sensor do monitorowania glikemii, samodzielnie bada na paskach diagnostycznych glukozę i ketony w moczu,
● pacjent w stanie ogólnym dobrym przekazuje wyniki pomiarów personelowi medycznemu telefonicznie,
● pielęgniarka odnotowuje wyniki pomiarów w dokumentacji, która jest przechowywana
w punkcie pielęgniarskim lub gabinecie lekarskim,
● pacjent z infekcją wirusową, podwyższoną temperaturą ciała może wymagać częstszego
monitoringu glikemii,
● do pacjenta w ciężkim stanie oprócz lekarza, wchodzi również pielęgniarka, i wspólnie
wykonują wszystkie zlecenia. Ilość zleceń stałych musi być przemyślana i ograniczona do
minimum. Najważniejsza jest współpraca Zespołu,
● należy obowiązkowo dezynfekować sprzęt używany do pomiaru stężenia glukozy (glukometry, systemy do monitorowania glikemii, osobisty telefon komórkowy, który może
służyć do monitorowania glikemii). Jeżeli pacjent korzysta ze swojego sprzętu wystarczy
dezynfekcja 1 raz na dobę, jeżeli czynności na sprzęcie wykonuje pielęgniarka/położna to
dezynfekcja sprzętu jest po każdorazowym kontakcie ze sprzętem.
II. Zalecenia w opiece ambulatoryjnej, stacjonarnej i w środowisku pacjenta dla
użytkowania wstrzykiwaczy typu pen i innych systemów do podawania insuliny
(ciągły podskórny wlew insuliny przy użyciu osobistej pompy insulinowej)
ZALECENIA OGÓLNE
1. Peny są sprzętem osobistego użytku niezależnie od tego, czy są jednokrotnego czy wielokrotnego użycia.
2. Do iniekcji insuliny należy stosować wstrzykiwacz jej dedykowany, zgodny z normą ISO
dla sprzętu medycznego oraz używać go zgodnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
3. Wstrzykiwacz wraz z ampułką insuliny może być używany tylko przez jednego pacjenta,
dlatego też pomimo zmiany igły nie należy go używać wspólnie z inną osobą.
► Ciąg dalszy na str. 18
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4. Do każdego rodzaju insuliny należy używać innego pena. W celu uniknięcia pomyłek można zastosować peny różnych kolorów, a każdy z nich powinien być wyraźnie opisany –
imieniem, nazwiskiem i datą włożenia wkładu z widoczną nazwą insuliny.
5. Wstrzykiwacz typu pen powinien być używany i przechowywany w temperaturze pokojowej.
6. Insulinę aktualnie używaną przechowuje się w temperaturze pokojowej zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na ulotce dołączonej do opakowania i/lub z Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL) przez czas nie dłuższy niż 4-6 tygodni.
7. Igły do wstrzykiwaczy typu pen w placówkach ochrony zdrowia są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
8. Prawidłowa technika iniekcji insuliny wstrzykiwaczem typu pen jest jednym z czynników
wpływających na wyrównanie glikemii i redukcję powikłań skórnych.
9. Przygotować wstrzykiwacz z insuliną – wykonać higienę rąk, zdjąć nasadkę wstrzykiwacza, zdezynfekować gumowy korek na ampułce z insuliną, odczekać aż środek antyseptyczny wyschnie, założyć wcześniej dobraną jałową igłę, wypełnić igłę insuliną poprzez
wystrzyknięcie 1 jednostki insuliny lub ilości wskazanej w instrukcji do wstrzykiwacza.
10. Zestaw infuzyjny w terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny (CPWI) przy użyciu osobistej pompy insulinowej należy zmieniać planowo co 24–72 godziny.
11. Podczas instalacji zestawu infuzyjnego należy przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki.
12. Zestawy infuzyjne należy regularnie wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta, aby
zapewnić właściwe wchłanianie insuliny, zredukować ryzyko infekcji i podrażnień skóry.
13. Przed podaniem insuliny wykonać higienę rąk i zdezynfekować miejsce wstrzyknięcia
środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu.
ZALECENIA W OPIECE NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ PODEJRZANYM O ZAKAŻENIE LUB
U KTÓREGO STWIERDZONO ZAKAŻENIE SARS-CoV-2:
Personel podczas wykonywania wszystkich czynności przy pacjencie, u którego podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2:
● stosuje środki ochrony indywidualnej: maskę chirurgiczną, gogle/przyłbice, jednorazowy
fartuch wodoodporny z długimi rękawami, jedna para rękawic jednorazowych , czapkę,
obuwie pełne-zmywalne,
● stosuje zasady bezpiecznego ubierania się i rozbierania,
● wszystkie działania/zlecenia muszą być przemyślane i zaplanowane aby jak najmniej osób
miało kontakt z pacjentem, a czas kontaktu był jak najkrótszy,
● drzwi do sali pacjenta muszą być zamknięte,
● pielęgniarka zabezpiecza pacjenta w: wstrzykiwacze z insuliną dokładnie opisane
z nazwą insuliny i godziną kiedy ma być podana insulina, jednorazowe igły do podania
insuliny przekazane pacjentowi na czas 7 dni; gaziki jałowe, płyn dezynfekcyjny, pudełko
na odpady medyczne - są dostępne przy pacjencie,
● pielęgniarka zabezpiecza pacjenta w: tabletki glukozy, glukozę w żelu na wypadek lekkiej
hipoglikemii; wodę do picia (w okresie choroby zaleca się nawadnianie organizmu) – środki te są dostępne przy pacjencie,
● zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej zabezpiecza sam pacjent - osprzęt ten
znajduje się przy pacjencie,
● jeżeli pacjent jest przeszkolony, w stanie ogólnym dobrym, w porozumieniu
z personelem medycznym samodzielnie wykonuje podawanie insuliny wstrzykiwaczem,
samodzielnie zmienia zestaw infuzyjny do osobistej pompy insulinowej, samodzielnie obsługuje pompę insulinową,
● lekarz zleca pisemnie, pielęgniarka odnotowuje fakt podania insuliny przez pacjenta
w dokumentacji medycznej, która jest przechowywana w punkcie pielęgniarskim lub
gabinecie lekarskim,
● pacjent z infekcją wirusową, podwyższoną temperaturą ciała może wymagać zwiększenia
dawek podawanej insuliny oraz częstszych pomiarów temperatury ciała,
● do pacjenta w ciężkim stanie oprócz lekarza, wchodzi również pielęgniarka, i wspólnie
wykonują wszystkie zlecenia. Ilość zleceń stałych musi być przemyślana i ograniczona do
minimum. Najważniejsza jest współpraca Zespołu,
● należy obowiązkowo dezynfekować sprzęt do podawania insuliny (wstrzykiwacze, pompy
insulinowe). Jeżeli pacjent korzysta ze swojego sprzętu wystarczy dezynfekcja 1 raz na
dobę, jeżeli czynności na sprzęcie wykonuje pielęgniarka/położna to dezynfekcja sprzętu
jest po każdorazowym kontakcie ze sprzętem.
Uwaga Pierwsza!
1. Insulina podawana we wlewie dożylnym powinna być użytkowana zgodnie z zasadami
ujętymi w ulotce do leku.
2. Ustawienie pompy infuzyjnej oraz miejsce wprowadzenia kaniuli dożylnej powinno być
sprawdzane na początku dyżuru, podczas zmiany dyżurów oraz przy każdej zmianie strzykawki/linii infuzyjnej.
Uwaga Druga!
1. Służby ratunkowe, ratownicy medyczni, służby mundurowe, transportując pacjenta z cukrzycą u którego podejrzewa się zakażenie SARS-CoV-2: do szpitala, powinny wziąć również z domu niezbędny osobisty sprzęt pacjenta do monitorowania i leczenia cukrzycy.
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III. Zalecenia w opiece ambulatoryjnej, stacjonarnej i w środowisku pacjenta dla
użytkowania glukometrów i innych systemów do oznaczania ciał ketonowych we
krwi
ZALECENIA OGÓLNE
1. W miarę możliwości glukometry powinny być przypisane do jednego pacjenta i nie powinny być udostępniane innym pacjentom, W przypadku konieczności korzystania z jednego
glukometru do pomiaru glikemii u kilku pacjentów, należy je czyścić i dezynfekować po
każdym użyciu zgodnie z instrukcjami producenta, aby zapobiec przenoszeniu krwi i czynników zakaźnych. Jeśli producent nie określił sposobu czyszczenia i dezynfekcji urządzenia
postępujemy zgonie z obowiązującymi w placówce procedurami postępowania ze sprzętem po jego użyciu.
2. Ważne jest, aby oznaczenie ciał ketonowych we krwi wykonać, gdy: pacjent zgłasza objawy infekcji, złe samopoczucie lub stężenie glukozy we krwi wynosi powyżej 240 mg/dl.
3. Przed wykonaniem pomiaru należy koniecznie przeczytać instrukcję obsługi glukometru
lub innych urządzeń do oznaczania ciał ketonowych we krwi oraz paska testowego.
4. Należy sprawdzić datę ważności paska testowego i użyć go natychmiast po wyjęciu z opakowania. Jeśli opakowanie jest uszkodzone nie należy go używać.
5. Wykonaj higienę rąk i poleć pacjentowi umycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz dokładne
osuszenie. Do oznaczania stężenia ciał ketonowych we krwi należy stosować tylko próbki
krwi pobrane z opuszki palca.
6. Do pomiaru należy użyć pierwszej kropli krwi, gdyż wielokrotne wyciskanie kropli krwi
powoduje rozcieńczenie jej płynem tkankowym.
7. Za pomocą jednorazowego nakłuwacza należy pobrać próbkę krwi i nanieść na pasek testowy.
8. Po sprawdzeniu wyniku należy usunąć i zutylizować zużyty pasek zgodnie z obowiązującą
w danej placówce procedurą postępowania z odpadami medycznymi.
IV. Zalecenia w opiece ambulatoryjnej, stacjonarnej i w środowisku pacjenta podczas wykonania oznaczenia glukozy i ciał ketonowych w moczu
ZALECENIA OGÓLNE
1. Należy pobrać świeżą próbkę moczu do czystego, suchego pojemnika. Można pasek testowy podstawić pod bieżący strumień moczu.
2. Wykonaj higienę rąk i poleć pacjentowi umycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz dokładne osuszenie. Sprawdź datę ważności pasków testowych, otwórz opakowanie z paskami
i wyjmij jeden test paskowy. Trzymaj za plastikową końcówkę testu paskowego, nie wolno
dotykać pola reakcyjnego testu paskowego.
3. Zanurz pole reakcyjne testu paskowego w moczu i natychmiast wyjmij. W trakcie wyjmowania w celu usunięcia nadmiaru moczu, otrzyj brzeg testu paskowego
o krawędź pojemniczka z moczem.
4. Dokładnie po upływie czasu wskazanego w instrukcji producenta pasków testowych
od zwilżenia paska moczem, odczytaj zawartość ciał ketonowych porównując kolor otrzymany na pasku z polami barwnymi umieszczonymi na butelce/opakowaniu
z paskami testowymi.
5. Następnie po dokładnym odmierzeniu czasu wskazanego w instrukcji postępowania od
momentu zwilżenia paska moczem odczytaj zawartość glukozy w moczu, porównując
kolor otrzymany na pasku z polami barwnymi umieszczonymi na butelce/opakowaniu
z paskami testowymi.
UWAGA! Konieczne jest przestrzeganie całkowitego czasu wskazanego przez producenta.
Zmiany koloru pól reakcyjnych powstałe po wskazanym czasie należy zignorować.
6. Otrzymane wyniki należy udokumentować.
ZALECENIA W OPIECE NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ PODEJRZANYM O ZAKAŻENIE LUB
U KTÓREGO STWIERDZONO ZAKAŻENIE SARS-CoV-2:
Personel pracujący podczas wykonywania wszystkich czynności przy pacjencie chorym na
cukrzycę, u którego podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2:
● stosuje środki ochrony indywidualnej: maskę chirurgiczną, gogle/przyłbice, jednorazowy
fartuch wodoodporny z długimi rękawami, jedna para rękawic jednorazowych, czapkę,
obuwie pełne-zmywalne
● stosuje zasady bezpiecznego ubierania się i rozbierania
● w sposób przemyślany i zaplanowany wykonuje tak wszystkie działania/zlecenia aby jak
najmniej osób miało kontakt z pacjentem, a czas kontaktu był jak najkrótszy,
● drzwi do sali pacjenta muszą być zamknięte,
● pielęgniarka/położna zabezpiecza pacjenta w: glukometr, paski diagnostyczne do
pomiaru stężenia ciał ketonowych na czas 7 dni, paski diagnostyczne do pomiaru
glukozy i ketonów w moczu na czas 7 dni, jednorazowe pojemniki na mocz na czas
7 dni, nakłuwacze jednorazowego użytku na czas 7 dni; termometr do pomiaru temperatury ciała, gaziki jałowe, płyn dezynfekcyjny, mydło, pudełko na odpady medyczne –
materiały te są dostępne przy pacjencie,
● jeżeli pacjent jest przeszkolony, w dobrym stanie ogólnym samodzielnie wykonuje pomiary stężenia ciał ketonowych z krwi włośniczkowej na swoim sprzęcie
i samodzielnie bada na paskach diagnostycznych glukozę i ketony w moczu,
● pacjent w stanie ogólnym dobrym przekazuje wyniki pomiarów personelowi medycznemu telefonicznie,
► Ciąg dalszy na str. 19
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● pielęgniarka odnotowuje wyniki pomiarów w dokumentacji, która jest przechowywana
w punkcie pielęgniarskim lub gabinecie lekarskim,
● pacjent z infekcją wirusową, podwyższoną temperaturą ciała może wymagać częstszego
monitoringu ciał ketonowych,
● do pacjenta w ciężkim stanie oprócz lekarza, wchodzi również pielęgniarka,
i wspólnie wykonują wszystkie zlecenia. Ilość zleceń stałych musi być przemyślana
i ograniczona do minimum. Najważniejsza jest współpraca Zespołu.
● należy obowiązkowo dezynfekować sprzęt używany do pomiaru stężenia ciał ketonowych
(glukometry). Jeżeli pacjent korzysta ze swojego sprzętu wystarczy dezynfekcja 1 raz na
dobę, jeżeli czynności na sprzęcie wykonuje pielęgniarka/położna to dezynfekcja sprzętu
jest po każdorazowym kontakcie ze sprzętem.
V. Informacje przekazane pacjentowi przez pielęgniarkę/położną do opieki domowej
1. Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości
dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza
ryzyko zakażenia.
2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni
W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem.
Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.
3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych
Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.
4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie
oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa
z powierzchni na siebie.
5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego.
Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.
6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania
posiłków
Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze
drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na
stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.
7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą
w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.
8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak
najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody
lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas
kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.
9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm.

Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów
wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania
się koronawirusa.
10. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie
Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które
publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.
11. Noś identyfikatory (opaska na rękę, karta ratownicza, karta I.C.E./ICE (ang. in case
of emergency – w nagłym wypadku). Karta I.C.E. (ICE) informuje ratowników, do kogo
powinni zadzwonić w razie wypadku lub nagłego zdarzenia. Stosowana przeważnie
w dwóch formach:
● w książce adresowej telefonu komórkowego jako kontakt ICE wpisuje się numer telefonu
wybranej osoby. Jeśli takich osób jest kilka, oznacza się je jako ICE 1, ICE 2 itd.,
● na kartoniku wielkości wizytówki wpisuje się imię, nazwisko i numer kontaktowy najbliższych osób (i to jest „karta ICE” – „w razie wypadku”). Kartę powinno się nosić cały czas
przy sobie, ale nie w portfelu.
12. Noś przy sobie węglowodany proste (glukoza tabletki, glukoza płynna) i dodatkową kanapkę.
13. Miej zawsze przy sobie sprzęt do pomiaru glikemii i glukagon na konieczność podania.
14. Jeśli zaobserwujesz spadek stężenia glukozy (poniżej 70 mg/dl lub zalecanego docelowego przedziału glikemii), spożyj 15 gramów łatwo przyswajalnych cukrów prostych w formie tabletki zawierającej glukozę, glukozę płynną lub napój słodzony glukozą. Skontroluj
poziom cukru za 15 minut, aby upewnić się, czy poziom glikemii wzrasta. Wykonuj dodatkowe oznaczenia stężenia glukozy w ciągu dnia i w nocy (zazwyczaj co 2–3 godziny;
jeśli używasz urządzenia do ciągłego monitorowania glikemii [CGM], często sprawdzaj
odczyty).
15. Jeśli stwierdzisz u siebie wysokie stężenie glukozy (powyżej 250 mg/dl) więcej niż w 2 kolejnych oznaczeniach, sprawdź stężenie ketonów w moczu, ketonów we krwi, aby uniknąć
rozwoju kwasicy ketonowej.
16. Jeśli w teście paskowym stwierdzisz średnie lub wysokie stężenie ketonów (ewentualnie
ślad lub niski poziom ketonów zgodnie ze wskazówkami lekarza), niezwłocznie skontaktuj
się z gabinetem lekarza.
17. Otwieraj okna i często wietrz pomieszczenia domowe.
18. Pozostawanie pacjenta w domu może wiązać się z ograniczeniem aktywności fizycznej co
może wpływać na wartości glikemii. Wskazana jest aktywność fizyczna realizowana przez
pacjentów w warunkach domowych.
Aby uzyskać więcej informacji, należy dzwonić na numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem - 800 190 590.
1. Listę wszystkich stacji sanitarno-epidemiologicznych (wojewódzkich i powiatowych)
można znaleźć na stronie GIS.
2. Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych działających na terenie całego kraju znaleźć
można na stronie Ministerstwa Zdrowia.
3. Zalecenia ulegają dynamicznym zmianom:
Należy sprawdzać regularnie komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 i postępować zgodnie z algorytmem kwalifikacji chorych
do dalszego postępowania, jeżeli wystąpił kontakt z osobą z podejrzeniem zakażenia
koronawirusem.

Bezpłatne porady prawne
Porady prawne dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie,
w tym również dotyczące obecnej sytuacji wywołanej przez COVID-19 udzielane są telefonicznie.
Poniedziałki   13:00-15:00
Wtorki      9:00-15:00
Środy    

10:00-14:00

Czwartki     12:00-15:00
Kontakt pod numerami telefonów: 81 536 67 67 lub bezpośrednio pod nr 81 536 67 59.
maj-sierpień 3-4/2020
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NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

02-757 Warszawa, ul. Pory 78, lok. 1O, Tel. (22) 327 61 61, Fax. (22) 327 61 60
NIPiP-NRPiP-DM.0025.101.2020.JP										Warszawa, dnia 21 maja 2020 r.

Pan
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

W związku z deklaracją rządu o stopniowym znoszeniu ograniczeń związanychz COVID - 19 w placówkach oświatowych, tj. przedszkolach i szkołach, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych z niepokojem przyjęła
decyzję o ich uruchamianiu bez zapewnienia bezpiecznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i uczniami. Głównym powodem tych obaw jest brak dostępu do bezpłatnych, szybkich testów na obecność koronawirusa
dla zatrudnionego w tych placówkach personelu medycznego.
Zdaniem pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania, higienistek szkolnych oraz pielęgniarek pediatrycznych podjęcie przez nich obowiązków zawodowych bez możliwości wcześniejszego wykonania
odpowiednich testów, wiąże się z dużym prawdopodobieństwem narażania podopiecznych na ich zakażenie.
W dobie nadal trwającego stanu epidemicznego w kraju, podstawowym zadaniem rządu i obowiązkiem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa w systemie edukacji. W trosce o zdrowie uczniów i dzieci
musimy powziąć szczególne środki ostrożności. Dlatego zwracamy się do Pana Ministra z apelem o podjęcie pilnych działań, dotyczących wprowadzenia w skali całego kraju cyklicznych, obowiązkowych
i bezpłatnych testów na obecność koronawirusa dla personelu medycznego zatrudnionego w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych.
Mamy nadzieję, że Pan Minister podzieli naszą troskę o zapewnienie bezpiecznych warunków nauki uczniów, jak i pracy personelu medycznego, po wznowieniu działalności w ww. placówkach oświatowo
-wychowawczych.

Prezes NRPiP

Zofia Małas

Do wiadomości:
Pan Łukasz Szumowski Minister Zdrowia

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ
Warszawa, dnia 28 marca 2020 r.

DWKI-WPB.513.162.2020.BN											Warszawa, 16 czerwca 2020 r.
Poz. 547

Pani
Zofia Małas
RO ZP OR ZĄD ZENI E
MI NIS TRA ZDR OWIA Prezes Naczelnej Rady
z dnia 27 marca 2020 r. Pielęgniarek i Położnych
1)

Szanowna Pani Prezes,

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

odpowiadając na pismo z 21 maja 2020 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy pielęgniarek i higienistek szkolnych po przywróceniu działalności przedszkoli i szkół, uprzejmie informuję.
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie
Departament Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia, przedstawił opinię w sprawie
profilaktycznego
testowania
pielęgniarek
higienistek
powołując
świadczeń
opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2020
r. poz. 320 i i437)
wprowadzaszkolnych,
się następujące
zmiany: się na przepisy zarządzenia Prezesa NFZ Nr 32/2020/DSOZ z 8 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania
świadczeń
opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
1) § 3 otrzymuje
brzmienie:
Nie wskazują one docelowej listy osób, które powinny być poddane badaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2.
Decyzje§ 16
o skierowaniu
danej
na przedmiotowe
badaniestosuje
pozostają
kompetencjach
lekarzy
„§ 3. Przepisy
ust. 1a, 3‒5 oraz
§ 30 osoby
ust. 1a załącznika
do rozporządzenia
się od w
dnia
1 stycznia
2021 r. ”; sytuacji, w których wykonanie testu na obecność genomu wirusa SARS-CoV-2 uznaje się za zasadne.
zlecających badanie, uwzględniających przesłanki kliniczne oraz aktualne wytyczne i rekomendacje dotyczące
2) stacjonarnej
w załączniku dopracy
rozporządzenia
w § 24:
Jednocześnie uprzejmie informuję, że Minister Edukacji Narodowej przed uruchamianiem w formie
przedszkoli
i szkół konsultował sposób zapewnienia warunków higienicznych, z uwzględa) w ust. 1 wyrazy „14 dni” zastępuje się wyrazami „5 dni roboczych”,
nieniem bezpieczeństwa zarówno dzieci i uczniów, jak i osób przebywających na terenie placówek oświatowych.
„14zdni”
się wyrazami
dni”.
W celu ograniczenia ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, Główny Inspektor Sanitarny na podstawie art. 8a b)ust.w5ust.
pkt6 2wyrazy
ustawy
dniazastępuje
14 marca
1985 r. o„7Państwowej
Inspekcji Sanitarnej wydał i zaktualizował 4 czerwca br. wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej
form14wychowania
przedszkolnego
oraz rozporządzenia
instytucji opieki
nad dziećmiposiadający
w wieku do
lat 3.
§ 2. i1.innych
W terminie
dni od dnia wejścia
w życie niniejszego
świadczeniodawca
umowę
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń
Przywołane wytyczne obejmują m.in. kwestię postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia
koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 u personelu placówek oświatowych. Do podmiotu mogą przyopieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, w zakresie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest
chodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Dokapitacyjna
pracowników,
przypadku
dziecioddziału
i uczniów,
stosuje sięNarodowego
zasadę: jeżeli
w domu
przebywa osoba
stawka analogicznie
roczna, przekażejak
do w
dyrektora
właściwego
wojewódzkiego
Funduszu
Zdrowia,
za pośrednictwem serwisów internetowych, o których mowa w § 10 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, inna kwarantannie lub izolacji nie wolno przychodzić do przedszkola lub szkoły. Pracownicy/obsługa
podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów muszą pozostać
formację, według stanu na dzień 1 kwietnia 2020 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniow domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym,
a w razie
pogarszania
zdrowia
pod
nrr.999
lub 112.pielęgniarki i położnej (Dz. U.
dawcy zawód
w rozumieniu
art. 19się
ust.stanu
1 pkt 1‒3
ustawyzadzwonić
z dnia 15 lipca
2011
o zawodach
z 2019 r. poz. 576, 577, 1490 i 1590) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie
Jednocześnie, w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących
objawów sugerujących zakażenie COVID-19, trzeba niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać
leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zaprzyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną
i stosować
sięi realizujących
ściśle do wydawanych
instrukcji
i poleceń.
kładzie leczniczym podmiotu
leczniczego
świadczenia opieki
zdrowotnej,
w przeliczeniu na liczbę etatów
albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa
Wprawdzie dyrektor przedszkola i szkoły nie jest w większości przypadków pracodawcą dla pielęgniarki
lub higienistki szkolnej, ale z racji pełnionej funkcji zarządczej nad placówką powinien współpracować
w art. 19 ust. 1 pkt 1‒3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.
z kadrą pielęgniarską. Jednocześnie 8 maja br. krajowy konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
wydał zalecenia dla pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania/higienistek szkolnych/
2. Informację określoną w ust. 1 świadczeniodawca, z wyłączeniem świadczeniodawcy posiadającego umowę o udziepielęgniarek pediatrycznych dotyczące bezpieczeństwa opieki nad uczniami oraz dziećmi przebywającymi
przedszkolach
na okresopieka
epidemii
koronawirusa
SARS-CoV-2
po wznowieniu
lanie świadczeńwopieki
zdrowotnej wi żłobkach
rodzaju podstawowa
zdrowotna,
w zakresie świadczeń,
dla których
jednostką tradycyjnej
rozliczeniową jest kapitacyjna stawka roczna, sporządza także według stanu na dzień:
nauki w szkołach.
1)

1 lipca 2020 r. i przekazuje do dnia 14 lipca 2020 r.;

2)

1 października 2020 r. i przekazuje do dnia 14 października 2020 r.

1)
2)
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Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia
MINISTRAPrezesa
EDUKACJI
NARODOWEJ
Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2269).
Marzena Machałek
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905, 2020
i 2473.
Sekretarz Stanu

maj-sierpień 3-4/2020
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Apel
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie edukacji polskiego społeczeństwa w zakresie szczepień ochronnych skierowany do Pielęgniarek i Położnych
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) obejmujących edukację zdrowotną i promocję zdrowia oraz kierując się troską o zdrowie i życie polskiego społeczeństwa, zwraca się z apelem do wszystkich Pielęgniarek Położnych
o zaangażowanie w powszechną edukację zdrowotną wakcynologiczną.
Szczepienia ochronne zabezpieczają zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe przed niektórymi chorobami zakaźnymi oraz minimalizują ryzyko zachorowania i występowanie groźnych powikłań. Szczepienie ochronne
to inwestycja w zdrowie naszego społeczeństwa, w szczególności w zdrowie naszych dzieci. Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania chorobom zakaźnym.
Dzięki szczepieniom w wielu krajach Świata albo wyeliminowano niektóre choroby zakaźne, albo zmniejszyła się zachorowalność na określone choroby zakaźne i tym samym zmniejszono liczbę zgonów i powikłań po przebytych chorobach zakaźnych.
Jak Wam Koleżanki i Koledzy wiadomo, szczepionki powodują powstanie czynnej odporności przez stymulowanie systemu odpornościowego organizmu do produkcji przeciwciał i odporności komórkowej,
która chroni przed czynnikiem zakaźnym. Dlatego niezaprzeczalnie szczepienia ochronne to jedno z najpotężniejszych narzędzi wpływających na zdrowie publiczne. Obecnie są jedyną metodą powszechnie
akceptowaną na świecie i w Polsce zapobiegania zachorowaniom na choroby zakaźne, zarówno w wymiarze prewencji indywidualnej, jak również w zakresie kształtowania odporności całej populacji (prewencji
zbiorowej).
Osoby wykonujące medyczne zawody zaufania publicznego są zobowiązane w interesie publicznym do działania zgodnie z przyjętymi merytorycznie, prawnie i etycznie zasadami, a powierzenie pielęgniarkom
i położnym misji publicznej w demokratycznym państwie prawa nie jest przypadkowe. Pielęgniarki i położne nabywają w trakcie kształcenia przed i podyplomowego szeroką wiedzę w zakresie wakcynologicznym i jako samodzielny zawód medyczny są uprawnione i zobowiązane do edukacji zdrowotnej, w tym w zakresie roli i znaczenia szczepień ochronnych we współczesnym społeczeństwie.
Pielęgniarkom i położnym przypadła ważna rola w propagowaniu wiedzy na temat szczepień zarówno przez podejmowanie aktywnych działań edukacyjnych na rzecz indywidualnych osób, jak i grup społecznych
oraz całego społeczeństwa - kierując się zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego, należytej staranności i wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej.
Jak wiemy, to my mamy najbliższy i praktycznie nieustanny kontakt z pacjentami i ich osobami bliskimi. Spotykamy się w swojej pracy zawodowej zarówno z osobami chorymi, jak i zdrowymi.
Dlatego apelujemy do każdej pielęgniarki i położnej o zaangażowanie się w rzetelne informowanie polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych i konieczności przeprowadzania szczepień
ochronnych. Kształtowanie postaw społecznych dotyczących zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom zakaźnym w dużej mierze zależy od posiadanej wiedzy i doświadczenia osób wykonujących te zawody.
Mają one decydujący wpływ na zmianę tych postaw oraz na przełamywanie obaw związanych z brakiem akceptacji dla szczepień ochronnych. Jak wynika z badań, w sferze decyzji dotyczących szczepień to personel medyczny, w tym pielęgniarki i położne są najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat zasadności ich wykonywania. Miejmy więc realny wpływ na przełamywanie barier, często wynikających
z niewiedzy, związanych z brakiem akceptacji w zakresie szczepień ochronnych wśród polskiego społeczeństwa.
Prezes NRPiP

Sekretarz NRPiP

Zofia Małas

Joanna Walewander

Stanowisko Nr 36
z dnia 24 czerwca 2020 roku
Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych
Skierowane do Ministra Zdrowia
w sprawie bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla personelu medycznego
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) obejmujących w szczególności zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia wnosi o wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwiających osobom wykonującym zawód pielęgniarki i położnej bezpłatne poddanie się szczepieniom ochronnym przeciw grypie.

Uzasadnienie
Grypa jest jedną z częstszych infekcji dróg oddechowych, zachorowania na nią występują we wszystkich grupach wiekowych wśród ludności na całym świecie, jak również wśród personelu medycznego. Mimo
licznych rekomendacji eksperckich stan wyszczepialności osób zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia jest w dalszym ciągu bardzo niski.
Pielęgniarki i położne mają co do zasady najbliższy i praktycznie nieustanny kontakt z pacjentami i ich osobami bliskimi, przez co szczególnie są narażone zarówno na zainfekowanie, jak i często same mogą się
stać źródłem infekcji przenoszonej na pacjentów czy personel z nimi współpracujący. Taka sytuacja ma miejsce zarówno w sytuacji udzielania świadczeń zdrowotnych w opiece ambulatoryjnej, domowej czy
ratownictwa medycznego, ale również w zdrowotnej opiece stacjonarnej.
Konieczne jest zatem wdrożenie rozwiązań prawnych i organizacyjnych, które zwiększą wyszczepialność przeciwko grypie w populacji personelu medycznego co pozytywnie wpłynie na bezpieczeństwo
zdrowotne wszystkich osób spotykających się w złożonym procesie udzielania świadczeń zdrowotnych, obniży wskaźnik śmiertelności wśród osób zakażonych grypą oraz przyczyni się do zmniejszenia
liczby zakażeń wewnątrzszpitalnych.
W ocenie NRPiP optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie możliwości bezpłatnych szczepień ochronnych przeciw grypie. Tym samym, mając na uwadze zarówno zdrowie personelu medycznego, jak i bezpieczeństwo zdrowotne naszych pacjentów i społeczeństwa wnosimy o dokonanie stosowanych zamian legislacyjnych.
W tym celu wnosimy o nowelizację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych
szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi (Dz. U. z 2010 r., Nr. 180, poz. 1215) i dodanie załącznika nr 3 - wskazujący na zalecenie szczepień ochronnych przeciwko grypie
pielęgniarek i położnych, oraz innych osób wykonujących zawody medyczne i personel pomocniczy.
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

maj-sierpień 3-4/2020

Prezes NRPiP
Zofia Małas
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Stanowisko Nr 37
z dnia 24 czerwca 2020 roku
Naczelnej Rady Pielęgniarek Położnych
Skierowane do Ministra Zdrowia
w sprawie zwiększenia uprawnień pielęgniarek do kwalifikacji do szczepień przeciw grypie u dorosłych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy
z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 9 I6) obejmujących zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, wnosi o wprowadzenie zmian legislacyjnych w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r.
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) przewidujących uprawnienie pielęgniarek do przeprowadzenia badania kwalifikacyjnego w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania zalecanego szczepienia ochronnego przeciwko grypie u dorosłych.
Mając na uwadze zdrowie społeczeństwa polskiego jako najwyższe dobro NRPiP uważa, że szczepienie przeciw grypie powinno być ponawiane corocznie,
a proponowane powyżej rozwiązanie zwiększy dostęp pacjentów do profilaktyki przeciwgrypowej. Zmiana ta równocześnie pozwoli wykorzystać wiedzę
i umiejętności pielęgniarek w zakresie samodzielnego udzielania świadczeń zapobiegawczych i diagnostycznych, którą nabyły w trakcie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego. Pielęgniarki są przygotowane do wykonywania badania fizykalnego i oceny stanu pacjenta oraz wykonywania iniekcji, w tym
szczepień, a także monitorowania stanu pacjenta przed, w trakcie i po podaniu szczepionki oraz realizacji procedur związanych z identyfikacją i rejestracją
odczynów poszczepiennych.
W związku z powyższym NRPiP proponuje, aby w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi art. 19
otrzymał następujące brzmienie:
„Art. 19.
1. Osoby lub grupy osób mogą poddawać się szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym, innym niż szczepienia obowiązkowe, zwanym dalej
“zalecanymi szczepieniami ochronnymi”.
2. Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim lub w przypadku szczepienia przeciwko grypie u dorosłych pielęgniarskim
badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania zalecanego szczepienia ochronnego.
3. Zalecane szczepienia ochronne i lekarskie oraz pielęgniarskie badania kwalifikacyjne ubezpieczonych przeprowadzają świadczeniodawcy, z którymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie tych świadczeń.
4. Koszty przeprowadzenia zalecanych szczepień ochronnych i lekarskich oraz pielęgniarskich badań kwalifikacyjnych oraz konsultacji specjalistycznych
ubezpieczonych są finansowane na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. Koszty przeprowadzenia zalecanych pielęgniarskich badań kwalifikacyjnych szczepień ochronnych lekarskich oraz konsultacji specjalistycznych oraz osób
nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego ponoszą osoby poddające się zalecanym szczepieniom ochronnym i lekarskim oraz pielęgniarskim badaniom kwalifikacyjnym.
6. Jeżeli ubezpieczony wykona zalecane szczepienie ochronne lub lekarskie oraz pielęgniarskie badanie kwalifikacyjne u innego świadczeniodawcy niż
wskazany w ust. 2, ponosi koszty badania i przeprowadzenia szczepienia.
7. Do przeprowadzania zalecanych szczepień ochronnych stosuje się odpowiednioprzepisy art. 17 ust. 2-6.
8. Osoba poddająca się zalecanemu szczepieniu ochronnemu ponosi koszty zakupu szczepionki.
9. Osoby przeprowadzające zalecane szczepienie ochronne prowadzą dokumentację medyczną, o której mowa w art. 17 ust. 8, oraz:
1) wydają osobie poddawanej szczepieniu zaświadczenie o wykonaniu zalecanego szczepienia ochronnego;
2) informują osobę poddawaną szczepieniu o możliwości wydania na jej koszt Międzynarodowej Książeczki Szczepień.
10. Informacje na temat wykonanych szczepień ochronnych, zalecanych przez Światową Organizację Zdrowia, wymaganych na podstawie międzynarodowych przepisów zdrowotnych, u osób udających się poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, są dokumentowane w Międzynarodowej Książeczce Szczepień.
11. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz zalecanych szczepień ochronnych,
2) sposób finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi,
3) wzór Międzynarodowej Książeczki Szczepień oraz sposób jej wydawania i dokonywania w niej wpisów,
4) sposób prowadzenia dokumentacji z wykonanych zalecanych szczepień ochronnych
– uwzględniając zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia i cele nadzoru epidemiologicznego.”

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander
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Stanowisko Nr 38

Sprzeciw
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 24 czerwca 2020 roku
w sprawie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego
ustawą z dnia19 czerwca 2020 r. odopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku
z wystąpieniem COVID-19, czyli Tarcza antykryzysowa 4.0 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086).
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w ramach kompetencji samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wynikających z ustawy z dnia 01 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 916) w zakresie sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów, obroną godności zawodowej, oraz reprezentowania i ochroną zawodów wnosi o uchylenie w trybie
pilnym znowelizowanego art. 37a Kodeksu karnego.
Zgodnie z przywołaną ustawą przepis art. 37a Kodeksu karnego otrzymał brzmienie:
„Art. 37a. §I.Jeżeli przestępstwo jest zagrożone tylko karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, a wymierzona za nie kara pozbawienia wolności nie byłaby surowsza od roku, sąd może zamiast tej kary orzec karę
ograniczenia wolności nie niższą od 3 miesięcy albo grzywnę nie niższą od 100 stawek dziennych, jeżeli równocześnie orzeka środek karny, środek kompensacyjny lub przepadek.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawców, którzy popełniają przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego oraz sprawców
przestępstw o charakterze terrorystycznym.”;
Mamy pełną świadomość, iż zmieniany przepis art. 37a Kodeksu karnego bezpośrednio wpływa na możliwość stosowania przez sądy powszechne innych środków karnych niż kara pozbawienia wolności, przy rozpatrywaniu spraw o czyny, których przedmiotem jest nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.) i narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia, czy też ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 160 § 1 i 2 k.k.).
Podobna próba nowelizacji Kodeksu karnego, na skutek której miało dojść do zmiany przepisów skutkujących zwiększeniem represyjności przepisów mogących znajdować zastosowanie wobec osób wykonujących zawody medyczne - miała miejsce w ubiegłym roku. Wówczas to samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, solidaryzując się z innymi samorządami reprezentującymi osoby wykonujące medyczne
zawody zaufania publicznego zajął zdecydowanie negatywne stanowisko wobec projektowanej zmiany regulacji karnych.
Ponownie solidaryzujemy się z aktualnie wyrażonym stanowiskiem przedstawicieli samorządu lekarskiego, odnoszącym się do zaostrzenia represji karnej bezpośrednio skierowanej przeciwko
przedstawicielom zawodów medycznych. Uzasadniając prezentowane stanowisko m.in. wskazano, iż: ,,Nowelizacja art. 37a kodeksu karnego budzi olbrzymi sprzeciw całego środowiska lekarskiego, ponieważ
przepis ten może znaleźć zastosowanie także w sprawach dotyczących tzw. błędów medycznych.
Z uwagi na charakter podejmowanych czynności zawodowych podejmowanych w celu ratowania życia i zdrowia swoich pacjentów lekarze są grupą zawodową, która nie jest wolna od ryzyka ponoszenia odpowiedzialności karnej. Lekarz, który dopuścił się błędu medycznego, musi wprawdzie liczyć się z poniesieniem konsekwencji swego czynu, wymierzana sankcja powinna być jednak sprawiedliwa, adekwatna do
stopnia zawinienia, okoliczności, w jakich doszło do popełnienia czynu i postawy lekarza. Sąd orzekający musi mieć zatem pozostawioną szerszą swobodę wymiaru kary wolnościowej.”
Powyższe tezy znajdują pełne zastosowanie również w odniesieniu do pielęgniarek i położnych jako samodzielnych zawodów medycznych zaufania publicznego. Pragniemy zauważyć,
iż w ostatnich latach osoby wykonujące te zawody uzyskały możliwość nabywania w trakcie kształcenia przed i podyplomowego szerokich kwalifikacji zawodowych uprawniających do podejmowania samodzielnych decyzji medycznych, a tym samym narażonych na popełnienie nieumyślnego błędu medycznego. Pielęgniarki i położne są obecnie często członkami wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych
i w szczególności wspólnie z lekarzami, farmaceutami i diagnostami laboratoryjnymi współdecydują o przebiegu skomplikowanego procesu przywracania pacjentów do zdrowia. Natomiast wiadomym powszechnie jest, że wraz z bardzo dynamicznym postępem nauk medycznych, rozwojem nowych metod diagnozy, leczenia, pielęgnacji, rehabilitacji oraz nieznanych dotychczas dziedzin nauk wzrastać zaczęła
liczba zagrożeń i coraz poważniejszych szkód.
Dlatego wiele krajów, zarówno w kręgu prawa kontynentalnego, jak i common law, podjęło próby skonstruowania nowych rozwiązań prawnych zarówno w zakresie odpowiedzialności karnej, jak i cywilnej.
Natomiast wprowadzona zmiana w art. 37a Kodeksu karnego stoi w sprzeczności z rozwiązaniami współczesnych krajów w zakresie zasad nadzoru nad personelem medyczny w celu minimalizowania i weryfikacji
przyczyn niepowodzenia terapeutycznego.
Popierając konieczność ponoszenia odpowiedzialności karnej przez sprawców przestępstwa, ponownie podkreślenia wymaga to, że zaostrzenie prawa, które jak się wydaje ma służyć m.in. zwiększeniu ochrony
najistotniejszych dóbr jakimi są zdrowie i życie człowieka, w sposób paradoksalny w swoich skutkach w przypadku opieki nad pacjentami przyniesie najprawdopodobniej zgoła odwrotny efekt. Zamiast wypracować regulacje prawne mobilizujące środowisko medyczne do powszechnego raportowania każdego zdarzenia niepożądanego zaistniałego w procesie pracy personelu medycznego, wprowadzone zmiany
doprowadzą do hamowania inicjatyw w tym zakresie i nasilą „strach” i nieufność w relacjach pacjent - personel medyczny. Ponadto, pragniemy także zwrócić uwagę, iż zaostrzanie przepisów odpowiedzialności
karnej personelu medycznego, jest też próbą odwrócenia uwagi od problemów nieefektywnie działającego w Polsce systemu opieki zdrowotnej, barków kadrowych, braków bezpiecznych warunków pracy
w podmiotach leczniczych oraz braku kompleksowego rozwiązania zróżnicowanych form zatrudnienia i zasad wynagradzania personelu medycznego, co prowadzi do wieloetatowości pracy zarówno pielęgniarek i położnych, jak i lekarzy, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, diagnostów laboratoryjnych, a tym samym przemęczenia psychofizycznego i wypalenia zawodowego.
W naszej ocenie, zmiana zasad wymiaru kary de facto skutkująca jedynie zaostrzeniem represji karnej - mająca w założeniu powodować zwiększenie stopnia staranności podejmowanych działań zawodowych
przez m.in. pielęgniarki położne, a tym samym prowadzić do minimalizacji ilości popełnianych błędów i występowania tzw. zdarzeń niepożądanych zamierzonego skutku nie wywoła, natomiast w ocenie NRPiP
najprawdopodobniej spowodowuje dalsze zmniejszenie liczby osób decydujących się na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej.
Całkowicie niezrozumiałym w końcu jest również to, iż w ramach uchwalania szczególnych rozwiązań prawnych związanych ze zwalczaniem zagrożeń rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2,
● z jednej strony do porządku prawnego wprowadzono regulacje umożliwiające funkcjonariuszom publicznym uniknięcie odpowiedzialności karnej w związku z nadużyciem uprawnień przy dokonywaniem
zakupów i usług mających służyć walce z epidemią,
● z drugiej zaś strony w tym samym czasie zaostrzeniu mają ulec zasady odpowiedzialności karnej skierowane przeciwko m.m. pielęgniarkom i położnym tj. osobom codziennie ryzykującym własnym
zdrowiem i życiem w związku ze zwalczaniem epidemii, nawet w sytuacji niedoborów środków ochrony osobistej.
Wobec powyższego NRPiP wnosi jak na wstępie i wzywa do podjęcia kompleksowych prac nad warunkami pracy i płacy oraz nad nowym modelem
weryfikacji przyczyn zdarzeń niepożądanych.

Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

maj-sierpień 3-4/2020

Prezes NRPiP
Zofia Małas
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W dniu 16 czerwca 2020 roku opuściła nas

BERNARDA SZYDŁOWSKA

nasza wieloletnia współpracownica i koleżanka, znakomita pielęgniarka,
lubiana i szanowana przez zespół i pacjentów
Wyrazy najszczerszego współczucia mężowi, dzieciom i rodzinie
składają
koleżanki i koledzy z NZOZ Medicor w Lublinie

Pani

Koleżance

Koleżance

Zofii Winnik

Irenie Wardzińskiej

Urszuli Szczygieł

kondolencje i wyrazy współczucia

kondolencje i wyrazy współczucia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

MAMY

TEŚCIA

składają

składają

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

pielęgniarki z Instytutu Medycyny Wsi

pielęgniarki z Instytutu Medycyny Wsi

SP ZOZ w Lublinie

w Lublinie

w Lublinie

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Pani

Koleżance

Koleżance

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają

pielęgniarki i położne Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego

Renaty Tarkowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Naczelnej Pielęgniarki
SP ZOZ Nr 1 w Bełżycach
z powodu śmierci

SIOSTRY

TEŚCIA

koleżanki i współpracownicy Kliniki

składają
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Bełżycach i Współpracownicy

Pani

Katarzynie Błaszczyk
wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

MAMY

składa
zespół pielęgniarski Kliniki
Neurochirurgii Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4
w Lublinie
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Annie Boruch-Pietraś

Agnieszce Piotrowicz
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY

Klinicznego nr 1 w Lublinie

składają
Naczelna Pielęgniarka
wraz z pielęgniarkami oddziałowymi
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Lublinie

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla

z powodu śmierci

z powodu śmierci

składają

Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
Samodzielnego Publicznego Szpitala

Olgi Seroczyńskiej

MAMY

składają
współpracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Specjalistycznej
oraz pielęgniarki i położne
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SP ZOZ w Lublinie

Małgorzaty Karwan

MAMY

składają
współpracownicy Wojewódzkiej
Przychodni Specjalistycznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SP ZOZ w Lublinie

maj-sierpień 3-4/2020

KONDOLENCJE

„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

Koleżance

Iwonie Boroś
szczere i głębokie wyrazy współczucia
z powodu śmierci

BRATA
składają
współpracownicy z Kliniki Chirurgii

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Pani

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Pani

pielęgniarki
Działu Ratownictwa Medycznego
z powodu śmierci

pielęgniarki Oddziału Chirurgii
z powodu śmierci

Zofii Tarczyńskiej

BRATA

Anny Rodzik

TEŚCIA

składają
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Bełżycach i Współpracownicy

składają
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Bełżycach i Współpracownicy

Koleżance

Koleżance

i Traumatologii Dziecięcej
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
w Lublinie

Koleżance

mgr Bożenie

Annie Bronisz

Ani Kurys

wyrazy głębokiego i szczerego współczucia

wyrazy głębokiego współczucia i żalu

z powodu śmierci

z powodu śmierci

TATY

BRATA

składa

składają

zespół pracowników Oddziału Chirurgii

pracownicy z Oddziału Gastroenterologii

Klatki Piersiowej Samodzielnego

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

z powodu śmierci

w Lublinie

SP ZOZ w Lublinie

składa

Koleżance

Koleżance

zespół pracowników z Oddziału

Marzenie Wojciechowskiej

Marzenie Podlipnej

Krukowskiej-Augustynowicz

BRATA
Perinatologii Samodzielnego Publicznego
Szpitala Klinicznego Nr 4
w Lublinie

wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
z powodu śmierci

MATKI
składają

Pani

Marzenie Niezgodzie

wyrazy głębokiego
i szczerego współczucia
z powodu śmierci

MAMY

pielęgniarki z Izby Przyjęć

składa

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

zespół pielęgniarski

im. św. Jana z Dukli w Lublinie

ze Szpitala w Łęcznej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składają
pielęgniarki i położne Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego
im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
SP ZOZ w Lublinie
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Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Pani

Wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy
dla Pani

z powodu śmierci

MATKI

Izabeli Nakoniecznej
położnej

BABCI

składają
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Bełżycach
i Współpracownicy

Anny Nakoniecznej
pielęgniarki
z powodu śmierci

składają
Dyrekcja Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1
w Bełżycach
i Współpracownicy
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Komunikaty

OBOWIĄZEK AKTUALIZOWANIA DANYCH W REJESTRZE
OIPiP w LUBLINIE
Działając w imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie przypominam wszystkim członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie o obowiązku aktualizacji swoich danych osobowych dotyczących min.:
zmiany nazwiska, zmiany adresu zamieszkania, zmiany miejsca pracy, ukończonego kształcenia podyplomowego,
informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu, informacji o zniszczeniu prawa wykonywania zawodu, informacji
o przejściu na rentę, emeryturę, świadczenia emerytalne.
Pełny zakres danych podlegających obowiązkowi aktualizacji, o której mowa wyżej zawarty został w art.44 ust. 1
ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. ( Dz. U. z 2020 r. poz.562). Z kolei obowiązek aktualizacji danych nakłada na każdą pielęgniarkę i położną ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2018 r., poz.916) art.
11 ust.2 pkt. 5 oraz ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej art. 46.
Wobec powyższego zmiany stanu faktycznego winny być bezzwłocznie zgłoszone do OIPiP w Lublinie w celu aktualizacji danych w rejestrze pielęgniarek i położnych, który prowadzony jest w dziale Prawa Wykonywania Zawodu OIPiP
w Lublinie.
Aktualizacji danych możemy dokonać:
osobiście w dziale prawa wykonywania zawodu OIPiP w Lublinie lub korespondencyjnie wysyłając stosowne dokumenty na adres biura Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
Wnioski dotyczące aktualizacji danych, o których mowa wyżej wraz z wykazem dokumentów dostępne są na naszej
stronie internetowej www.oipip.lublin.pl w zakładce FORMULARZE DOKUMENTY, Prawo wykonywania zawodu.
Przewodniczący
ORPiP w Lublinie
(-) Andrzej Tytuła

Komunikat ws. realizacji zajęć praktycznych
w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
30.06.2020

W związku z realizowanym kształceniem podyplomowym, w zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym, może
brać udział wyłącznie pielęgniarka lub położna - osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel.
W zajęciach praktycznych w podmiocie leczniczym nie może brać udziału pielęgniarka lub położna objęta kwarantanną
lub izolacją w warunkach domowych, lub jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach
domowych.
Podmiot leczniczy, w którym pielęgniarka lub położna zamierza odbyć zajęcia praktyczne, nie może wymagać od tej
pielęgniarki lub położnej samodzielnego wykonania testu w kierunku COVID-19, przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.
Test w kierunku COVID-19 należy przeprowadzić w przypadku zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że pielęgniarka
lub położna była szczególnie narażona na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 i może być chora na COVID-19. W takim
przypadku, test w kierunku COVID-19 powinien zostać wykonany w podmiocie leczniczym, w którym realizowane są
zajęcia praktyczne, a osobą wskazującą na potrzebę wykonania testu powinien być opiekun stażu.
Koszt testowania w kierunku COVID-19 pielęgniarek lub położnych realizujących zajęcia praktyczne w ramach kształcenia podyplomowego zostanie pokryty ze środków NFZ. W tym celu powinien być rozliczony analogicznie do kosztów
testów w kierunku COVID-19 wykonywanych pracownikom danego podmiotu leczniczego, w którym realizowane są
zajęcia praktyczne.
W przypadku realizacji szkolenia praktycznego w szpitalu jednoimiennym lub oddziale zakaźnym, pielęgniarka lub położna może wrócić do pracy lub być skierowana na kolejne szkolenia praktyczne dopiero w przypadku uzyskania ujemnego wyniku testu w kierunku COVID-19, który to test powinien być wykonany w 7 dniu po zakończeniu tego szkolenia.
www.ckppip.edu.pl
26

maj-sierpień 3-4/2020

Szkolenia

„Nasz Głos” - Pismo Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

PLAN SZKOLEŃ REALIZOWANYCH W OIPIP W LUBLINIE
W II POŁOWIE 2020 ROKU
L.p.

Rodzaj kształcenia

Liczba
edycji

Liczba uczestników jednej
edycji

Planowany okres
realizacji

1.

Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne
i intensywna opieka dla pielęgniarek *

1

35 miejsc bezpłatnych

IX 2020 r. - III 2021 r.

2.

Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywna opieka w położnictwie
i ginekologii dla położnych *

1

30 miejsc bezpłatnych

IX 2020 r. - III 2021 r.

3.

Kurs specjalistyczny Wywiad i badanie fizykalne *

2

2 x 30 miejsc
bezpłatnych

VII – IX 2020 r.
VIII – X 2020 r.

4.

Kurs specjalistyczny Leczenie ran dla położnych *

1

30 miejsc bezpłatnych

IX – XI 2020 r.

5.

Kurs specjalistyczny Leczenia ran dla pielęgniarek *

1

35 miejsc bezpłatnych

IX – XI 2020 r.

6.

Kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa *

1

35 miejsc bezpłatnych

IX – XII 2020 r.

7.

Kurs specjalistyczny Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych *

1

35 miejsc bezpłatnych

IX– XI 2020 r.

8.

Kurs specjalistyczny Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

1

35 pielęgniarek

X – XI 2020 r.

9.

Kurs specjalistyczny Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie

1

30 pielęgniarek

X– XII 2020 r.

10.

Kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego dla pielęgniarek

1

30 pielęgniarek

X– XII 2020 r.

11.

Kurs specjalistyczny Żywienie dojelitowe i pozajelitowe dla pielęgniarek

1

30 pielęgniarek

IX– XII 2020 r.

12.

Kurs specjalistyczny Edukator w cukrzycy

1

30 pielęgniarek
i położnych

XI 2020 r.– I 2021 r.

13.

Kurs specjalistyczny Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową

1

30 pielęgniarek

XI 2020 r. – I 2021 r.

14.

Kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi
w leczeniu systemowym nowotworów

1

30 pielęgniarek
i położnych

IX– XI 2020 r.

* Pielęgniarki i położne uczestniczące w kształceniu podyplomowym organizowanym przez innych organizatorów niż OIPiP
w Lublinie nie mogą ubiegać się o dofinasowanie kosztów kształcenia jeżeli szkolenie, w którym uczestniczyły było ujęte
w „Planie bezpłatnych szkoleń OIPiP w Lublinie” przyjętym na dany rok kalendarzowy.
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Magazyn Pielęgniarki
i Położnej

Miesięcznik Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Zawodowy punkt
widzenia!

Magazyn Pielęgniarki i Położnej to:
 aktualne informacje o wydarzeniach branżowych,
 nowoczesne koncepcje i trendy pracy,


profesjonalne wskazówki dotyczące kształcenia,
praktyczne porady i opinie prawne,
 sprawdzone informacje o pracy za granicą.

Co miesiąc cenne nagrody dla prenumeratorów!
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Magazyn Pielęgniarki i Położnej
ul. Pory 78, 02-757 Warszawa
tel. 695 350 774, e-mail: mpip@nipip.pl

www.nipip.pl
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