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17 WRZEŚNIA –
ŚWIATOWY DZIEŃ
BEZPIECZEŃSTWA PACJENTA
W 2019 roku, na 72 Walnym Zgromadzeniu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
ustalono, że 17 września będzie dniem upamiętniającym bezpieczeństwo pacjenta
w opiece zdrowotnej, obchodzonym we wszystkich krajach, jako Światowy Dzień
Bezpieczeństwa Pacjenta.
Bezpieczeństwo pacjenta należy wiązać z procesami zachodzącymi w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, przestrzeganiem praw pacjenta podczas ich udzielania.
Ogromny wpływ mają przede wszystkim zasoby kadrowe,
organizacja pracy i jakość udzielanych świadczeń. Badania
naukowe potwierdzają, że niewystarczające obsady kadrowe
wpływają negatywnie na wyniki leczenia i opiekę nad pacjentami. Wykazały również istotny związek pogorszenia jakości
usług zdrowotnych ze zmniejszoną liczbą pielęgniarek.
Większa liczba zdarzeń niepożądanych takich jak upadki,
odleżyny, zakażenia szpitalne, to wyższy wskaźnik śmiertelności. Braki kadrowe prowadzą do niezadowolenia z pracy,

przemęczenia, w konsekwencji do wypalenia zawodowego.
W Polsce mamy najniższy wskaźnik liczby pielęgniarek na
1000 mieszkańców. To jeden z najgorszych wyników w całej
Unii Europejskiej. Opieka pielęgniarska zależy od wielu czynników – sposobu zarządzania, podejmowanych decyzji, współpracy interdyscyplinarnej. Nieprzestrzeganie minimalnych
norm zatrudnienia, to coraz częściej powszechnie stosowana
praktyka.
Pandemia wykluczyła nas z organizowania wielu spotkań.
Po trzech latach zapraszam na konferencję. Zgodnie z przyjętym zwyczajem, do kierowników podmiotów wysłane zostaną
zaproszenia.

ZAPROSZENIE
Na IX Konferencje˛ z cyklu

„Racjonowanie opieki pielęgniarskiej
a bezpieczeństwo pacjenta”
wykład:

prof. dr hab. Izabella Uchmanowicz,
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego,
Centrum Chorób Serca Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu.
27 października 2022 r., godz. 10.00
„Hotel Restauracja Maria”, ul. Wrocławska 134 b, 58-306 Wałbrzych

SPRAWOZDANIE
OD
REDAKCJI
Z KONFERENCJI

JESIENNE SPOTKANIA Z AUTORYTETEM
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NOWE WZORY PWZ
OD 12 LIPCA 2022 R.
Wprowadzenie nowego wzoru dokumentów potwierdzających prawo wykonywania
zawodu wynika z konieczności dostosowania formy dokumentu do współczesnych
standardów zabezpieczania dokumentów.

NOWE WZORY PWZ

Nośnikiem nowego PWZ będzie karta poliwęglanowa, wymiarami
zbliżona do dowodu osobistego.
Nowy wzór PWZ będzie wydawany absolwentom pielęgniarstwa
i położnictwa, którym wydano dyplomy po 11 lipca 2022 r.
Dokumenty na starym wzorze PWZ (granatowe książeczki), wydane przed 12 lipca, zachowują swoją ważność i nie wymagają wymiany.

Do czasu wydania PWZ tegorocznym absolwentom na nowym nośniku, pracodawcy przy przyjęciu do pracy będą respektowali wydawane przez OIPiP uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania
zawodu.

Wszystkie osoby z prawem wykonywania zawodu będę figurować w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.
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Warszawa, 07 lipca 2022 r.

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Piotr Bromber

Komunikat Ministra Zdrowia

Informuję, iż dokumenty prawa wykonywania zawodu - pielęgniarki, położnej i diagnosty
laboratoryjnego mogą być wydawane wg dotychczasowych wzorów wyłącznie do dnia
12 lipca br. Natomiast po tym terminie, prawo wykonywania zawodu musi spełniać
wymagania określone w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.
Obecnie w Ministerstwie Zdrowia finalizowane są prace, mające na celu przygotowanie
nowych wzorów praw wykonywania zawodu - pielęgniarki, położnej oraz diagnosty
laboratoryjnego w formie spersonalizowanej dwustronnej karty indentyfikacyjnej,
wykonanej z poliwęglanu, posiadającej zabezpieczenia zgodne z wymogami
określonymi w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych.
W związku z powyższym, do czasu wydania pielęgniarce, położnej lub diagnoście
laboratoryjnemu dokumentu prawa wykonywania zawodu według nowego wzoru
dokumentem potwierdzającym posiadanie prawa do wykonywania zawodu pielęgniarki,
położnej oraz diagnosty laboratoryjnego będzie stosowna uchwała właściwej Okręgowej
Rady Pielęgniarek i Położnych/Prezydium ORPiP - w przypadku pielęgniarek
i położnych lub uchwała Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych - w przypadku
diagnostów laboratoryjnych, stwierdzająca prawo wykonywania zawodu.

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: +48 22 634 94 04
Fax:
+48 831 21 66
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
www.gov.pl/zdrowie

KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA

Piotr Bromber
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Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Piotr Bromber

Warszawa, 17 czerwca 2022 r.

RKP.07.67.2022.IG

Pani
Maria Pałeczka
Przewodnicząca
Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych
w Wałbrzychu
przewodniczaca@oipip.walbrzych.pl

Szanowna Pani Przewodnicząca
Mając na względzie systematyczne wzmacnianie pozycji pielęgniarek i położnych,
informuję o podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia działaniach, ukierunkowanych
na poprawę warunków pracy i płacy tych zawodów medycznych.
1. Systematyczny wzrost wynagrodzenia
Od

lipca

gwarantowane

najniższe

wynagrodzenie

zasadnicze

dla

magistra

pielęgniarstwa i położnictwa ze specjalizacją wzrośnie o 1 827 zł tj. z 5 477,51 zł do
7 304,66 zł (wzrost o 33%). Pielęgniarka i położna z tytułem magistra, ale bez
specjalizacji, będzie zarabiać o 1 590 zł więcej: wzrost z 4 185, 65 zł do 5 775,78 zł
(wzrost o 38%). Takie samo gwarantowane wynagrodzenie zasadnicze dotyczyć będzie
pielęgniarki z wymaganym tytułem licencjata i specjalizacją lub średnim wykształceniem
i specjalizacją. Pielęgniarki i położne zatrudnione na stanowiskach pracy, gdzie

PISMO PODSEKRETARZA STANU

wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego licencjackiego lub średniego bez
specjalizacji, zarobią nie mniej niż 5322,78 zł wynagrodzenia zasadniczego, czyli
w przypadku pielęgniarek z licencjatem o 1137 zł więcej (wzrost o 27%), a w przypadku
pielęgniarek z wykształceniem średnim o 1550 zł więcej (wzrost o 41%).
Zdrowia
Telefon: +48podwyżek
22 634 94 04
2.Ministerstwo
Gwarancja
finasowania
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Na

Fax:
+48 831 21 66
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl
sfinansowanie www.gov.pl/zdrowie
kosztów podwyżek w

Narodowym Funduszu Zdrowia i budżecie

państwa zabezpieczono kwotę 7,2 mld zł na drugie półrocze 2022 r., przy czym koszt
podwyżek dla pielęgniarek i położnych oszacowano na kwotę ok. 2,9 mld zł, co stanowi
blisko 45 proc. ogólnego kosztu szacowanego dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Kwalifikacje pielęgniarek i położnych
Przygotowaliśmy program współfinansowany ze środków unijnych, który obejmuje
wsparcie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Zaplanowane mamy nie

2. Gwarancja finasowania podwyżek
Na sfinansowanie kosztów podwyżek w Narodowym Funduszu Zdrowia i budżecie
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państwa zabezpieczono kwotę 7,2 mld zł na drugie półrocze 2022 r., przy czym koszt
podwyżek dla pielęgniarek i położnych oszacowano na kwotę ok. 2,9 mld zł, co stanowi
blisko 45 proc. ogólnego kosztu szacowanego dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Kwalifikacje pielęgniarek i położnych
Przygotowaliśmy program współfinansowany ze środków unijnych, który obejmuje
wsparcie kształcenia zawodowego pielęgniarek i położnych. Zaplanowane mamy nie
tylko stypendia i współfinansowanie kształcenia jako systemu zachęt do podejmowania
i kontynuowania studiów pielęgniarskich i położniczych, ale także wsparcie finansowe
kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych – kwota zaplanowana na ten cel
wynosi 112 mln zł.
Jednocześnie pracujemy nad projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie
kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy
w

podmiotach

leczniczych

niebędących

przedsiębiorcami,

które

doprecyzuje

wymagania na poszczególnych stanowiskach, tak aby możliwe było jednoznaczne
przyporządkowanie tych stanowisk do poszczególnych grup zawodowych, określonych
w załączniku do ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego
wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach
leczniczych. Ograniczy to dowolność przyporządkowywania przez pracodawcę
pracowników do poszczególnych grup zawodowych. Prace w tym zakresie będą
prowadzone w ścisłej współpracy ze środowiskiem zawodowym.
4. Kształcenie pielęgniarek i położnych
Udało nam się odwrócić niekorzystny trend i liczba zarejestrowanych, jak i aktywnych
zawodowo pielęgniarek i położnych systematycznie wzrasta. Przybywa szkół, w których
kształcą się pielęgniarki i położne na poziomie pierwszego stopnia. W 2015 r. było 77
takich uczelni, teraz 113. Studia na kierunku położnictwo na poziomie pierwszego
stopnia prowadzi już 31 uczelni. Młodzi coraz chętniej wybierają te kierunki. W roku
akademickim 2015/2016 kształcenie na kierunku pielęgniarstwo rozpoczęło 5 935
studentów, a na położnictwie 953 osoby. Pięć lat później pielęgniarstwo wybrało 11 408
osób, a położnictwo blisko 1500 osób. To oznacza, że w ciągu ostatnich kilku lat
systematycznie wzrosła liczba studentów na tych kierunkach.
Minister Zdrowia 18 maja powołał Zespół, który ma opracować zmiany w standardach
kształcenia pielęgniarek i położnych. Celem zespołu jest przygotowanie zmian obszarów
2
kompetencyjnych absolwentów studiów I i II stopnia oraz upraktycznienie kształcenia.
dostosować

programy

studiów

do

nowych

standardów

kształcenia

od

roku

akademickiego 2023/2024. Istotne jest, że prace odbywają się w szerokim gronie
ekspertów, przewodniczącą jest prof. Mariola Głowacka z Krajowej Rady Akredytacyjnej
Szkół Pielęgniarek i Położnych. W skład zespołu weszli przedstawiciele: Collegium
Medicum

Uniwersytetu

Jagiellońskiego,

Krajowej

Rady

Akredytacyjnej

Szkół

Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Położnych,

Konferencji

Rektorów

Szkolnictwa

Akademickich

Uczelni

Medycznych,

Komisji

Wyższego

Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, konsultant krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz przedstawiciele
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dodatkowo uprzejmie informuję, że w roku bieżącym zaplanowaliśmy 10 mln zł na
dofinansowanie specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Aktualnie została wszczęta

PISMO PODSEKRETARZA STANU

Uczelnie kształcące na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo będą musiały

ekspertów, przewodniczącą jest prof. Mariola Głowacka z Krajowej Rady Akredytacyjnej
Szkół Pielęgniarek i Położnych. W skład zespołu weszli przedstawiciele: Collegium

6

Medicum

Uniwersytetu

Jagiellońskiego,

Krajowej

Rady

Akredytacyjnej

Szkół

Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego
Towarzystwa Pielęgniarskiego, Polskiego Towarzystwa Położnych,

Konferencji

Rektorów

Szkolnictwa

Akademickich

Uczelni

Medycznych,

Komisji

Wyższego

Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, konsultant krajowy
w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego oraz przedstawiciele
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Dodatkowo uprzejmie informuję, że w roku bieżącym zaplanowaliśmy 10 mln zł na
dofinansowanie specjalizacji dla pielęgniarek i położnych. Aktualnie została wszczęta
procedura przetargowa gdzie przedmiotem zamówienia jest wybór organizatorów
kształcenia prowadzących dla pielęgniarek i położnych szkolenia specjalizacyjne, które
rozpoczną się w 2022 r. Otwarcie ofert zaplanowane jest na 30 czerwca br.
Reasumując, proponowana perspektywa rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa
to docenienie doświadczenia w tym mentoring, wzmocnienie kompetencji i umiejętności,
wzrost

wynagrodzenia,

partycypacja

w

decyzjach

i

działania

na studentów.

Z wyrazami szacunku

Piotr Bromber
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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DZIENNIK
USTAW
DZIENNIK USTAW

12

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
DZIENNIK USTAW
Warszawa, dnia 28 czerwca 2022 r.
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
Warszawa, dnia 28 czerwca 2022 r.
Poz. 1352
Poz. 1352

Warszawa, dnia 28 czerwca 2022 r.
Poz.
US
TA1352
WA
WA
z dniaUS
26TA
maja
2022 r.
z dnia 26 maja 2022 r.
USwynagrodzenia
TA WA
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego
zasadniczego niektórych pracowników
zatrudnionych
w
podmiotach
leczniczych
oraz
niektórych
innychniektórych
ustaw1) pracowników
z
dnia
26
maja
2022
r.
o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego

zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw1)
zmianie ustawy
wynagrodzenia
zasadniczego
niektórych zasadniczego
pracowników niektórych
Art. 1. Wo ustawie
z dnia o8 sposobie
czerwcaustalania
2017 r. onajniższego
sposobie ustalania
najniższego
wynagrodzenia
1)
zatrudnionych
w
podmiotach
leczniczych
oraz
niektórych
innych
ustaw
pracowników
leczniczych
(Dz.ustalania
U. z 2021najniższego
r. poz. 1801)
wprowadza się
następujące niektórych
zmiany:
Art. 1. Wzatrudnionych
ustawie z dniaw8podmiotach
czerwca 2017
r. o sposobie
wynagrodzenia
zasadniczego
pracowników
zatrudnionych
wz dnia
podmiotach
leczniczych
(Dz. U.
2021
1801)
wprowadza
się następujące
zmiany:
Art.
ustawiezastępuje
8 czerwca
2017 r. o sposobie
ustalania
najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
niektórych
1)
w art. 2 w
pkt1.4Wkropkę
się średnikiem
i dodaje
sięz pkt
5 ir.6poz.
w brzmieniu:
1)

pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801) wprowadza się następujące zmiany:

w art. stażysta
2 w pkt 4– kropkę
się średnikiem
i dodaje
pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5)
lekarz izastępuje
lekarz dentysta
odbywający
staż się
podyplomowy,
o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia
2)
1) 1996
w art.
2w
pkt 4 kropkę
zastępuje
się średnikiem
i dodaje
sięzpkt
5 i 6r.wpoz.
brzmieniu:
r.
o
zawodach
lekarza
i
lekarza
dentysty
(Dz.
U.
2021
z późn.
zm.w
);ustawie z dnia 5 grudnia
„5) stażysta – lekarz i lekarz dentysta odbywający staż podyplomowy, o790,
którym
mowa
„5) r. stażysta
– lekarz
i lekarz
dentystaodbywający
odbywający
staż
o którym
mowa
ustawie
z dnia 5 grudnia
2)
);
1996
o –zawodach
lekarza
i lekarza
dentysty
(Dz.
U.podyplomowy,
z 2021 r.wpoz.
790, zrezydentury
późn. w
zm.
rezydent
lekarz
i lekarz
dentysta
specjalizację
ramach
na zasadach
określonych
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.2));
w
ustawie
z
dnia
5
grudnia
1996
r.
o
zawodach
lekarza
i
lekarza
dentysty.”;
rezydent – lekarz i lekarz dentysta odbywający specjalizację w ramach rezydentury na zasadach określonych

6)
2)
2)

6)
6)
rezydent – lekarz i lekarz dentysta odbywający specjalizację w ramach rezydentury na zasadach określonych
z dnia z5dnia
grudnia
19961996
r. or.zawodach
dentysty.”;
w art. w
3: ustawie
w ustawie
5 grudnia
o zawodachlekarza
lekarza ii lekarza
lekarza dentysty.”;

w art.
2)
w art.
3: wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Do dnia 1 lipca 2021 r.” zastępuje się wyrazami „Do dnia 1 lipca
a)
w 3:
ust.
1 we
2022
r.”,
a) 1 w
ust.
1 we wprowadzeniu
do wyliczenia
wyrazy„Do
„Dodnia
dnia 1
1 lipca
zastępuje
się wyrazami
„Do dnia
lipca 1 lipca
a) w ust.
we
wprowadzeniu
do wyliczenia
wyrazy
lipca2021
2021r.”r.”
zastępuje
się wyrazami
„Do1 dnia
2022 r.”,
2022
b) po
ust.r.”,
1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

b) po ust.„1a.
1 dodaje
się ust. 1a i 1b
w brzmieniu:
Do wynagrodzeń
zasadniczych
stażystów i rezydentów nie stosuje się warunków określonych w ust. 1.
„1a. Do wynagrodzeń zasadniczych stażystów i rezydentów nie stosuje się warunków określonych w ust. 1.

„1a.Wynagrodzenia
Do wynagrodzeń
zasadniczych
stażystów
i rezydentów
nie stosuje
sięwwarunków
określonych
w ust.
1.
1b.
zasadnicze
stażystów
i rezydentów,
o których
mowa
ust. 1a, określa
minister
właś1b. Wynagrodzenia zasadnicze stażystów i rezydentów, o których mowa w ust. 1a, określa minister właściwy do
spraw
zdrowia
na
podstawie
art.
15i
ust.
4
oraz
art.
16j
ust.
5
ustawy
z
dnia
5
grudnia
1996
r.
o
zawodach
1b.
Wynagrodzenia
zasadnicze
stażystów
i rezydentów,
o których
ust. 1a,1996
określa
minister właściwy
do spraw zdrowia
na podstawie
art. 15i ust.
4 oraz art. 16j ust.
5 ustawymowa
z dnia w
5 grudnia
r. o zawodach
lekarza
lekarza
dentysty,
podwyższenie
wynagrodzenia
stażysty
i rezydenta
poziomu
i zdrowia
lekarza
dentysty,
zapewniając
podwyższenie
wynagrodzenia
stażysty
i rezydenta
do poziomu
ciwy doilekarza
spraw
nazapewniając
podstawie
art.
15i
ust. 4 oraz
art. 16j ust. zasadniczego
5zasadniczego
ustawy z dnia
5 grudnia
1996
r. odozawodach
najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
ustalonego
w
sposób
określony
w
ust.
1.”,
najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego
ustalonego
w
sposób
określony
w
ust.
1.”,
lekarza i lekarza dentysty, zapewniając podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego stażysty i rezydenta do poziomu
najniższego
wynagrodzenia
zasadniczego ustalonego w sposób określony w ust. 1.”,
c) się
uchyla
się
uchyla
ust.
3, ust. 3,

d)
ust.ust.
4 otrzymuje
brzmienie:
c) ust.
uchyla
się
3,brzmienie:
d)
4 otrzymuje

„4. Od dnia 2 lipca 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz

d) ust. 4 „4.
otrzymuje
Od dniabrzmienie:
2 lipca 2022
r. wynagrodzenie
pracownika
wykonującego
medyczny
pracownika
działalności
podstawowej,
innego niżzasadnicze
pracownik wykonujący
zawód
medyczny, niezawód
może być
niższe oraz
pracownika
działalności
podstawowej,
innego
niż
pracownik
wykonujący
zawód
medyczny,
nie
może
być niższe
niż
najniższe
wynagrodzenie
zasadnicze
ustalone
w
sposób
określony
w
ust.
1
na
dzień
1
lipca
2022
r.”;
„4. Od dnia 2 lipca 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny
oraz
niż
najniższe
wynagrodzenie
zasadnicze
ustalone
w
sposób
określony
w
ust.
1
na
dzień
1
lipca
2022
r.”;
pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe
3)

w art. 3a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

3)

wynagrodzenie
zasadnicze
ustalone w sposób określony w ust. 1 na dzień 1 lipca 2022 r.”;
w art.niż
3anajniższe
po ust.
dodaje
się ust. zasadniczych
1a
i 1b w brzmieniu:
„1a.1Do
wynagrodzeń
stażystów i rezydentów nie stosuje się warunków określonych w ust. 1.

3)

w art. „1a.
3a poDoust.
1Wynagrodzenia
dodaje sięzasadniczych
ust.
1a i 1b w
brzmieniu:
1b.
zasadnicze
stażystów
i rezydentów,
o których
mowa wsię
ust.warunków
1a, określa określonych
minister właściwy
do 1.
wynagrodzeń
stażystów
i rezydentów
nie stosuje
w ust.
spraw zdrowia na podstawie art. 15i ust. 4 oraz art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza

„1a.Wynagrodzenia
Do wynagrodzeń
zasadniczych
stażystów
i rezydentów
nie stosuje
określonych
ust. 1. do
1b.
zasadnicze
stażystów
i rezydentów,
o których
mowasię
w warunków
ust. 1a, określa
minister w
właściwy
i lekarza dentysty, zapewniając podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego stażysty i rezydenta do poziomu najniżspraw 1b.
zdrowia
na
podstawie
art.
15i
ust.
4
oraz
art.
16j
ust.
5
ustawy
z
dnia
5
grudnia
1996
r.
o
zawodach
lekarza
szego
wynagrodzeniazasadnicze
zasadniczego
ustalonego
w sposób określony
w ust.mowa
1.”; w ust. 1a, określa minister właściwy
Wynagrodzenia
stażystów
i rezydentów,
o których
do
ispraw
lekarza
dentysty,
zapewniając
podwyższenie
wynagrodzenia
zasadniczego
stażysty
i
rezydenta
do
poziomu
najniżzdrowia na podstawie art. 15i ust. 4 oraz art. 16j ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
szego
wynagrodzenia
zasadniczego
ustalonego wynagrodzenia
w sposób określony
w ust. 1.”;stażysty i rezydenta do poziomu najniżi lekarza
dentysty, zapewniając
podwyższenie
zasadniczego
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę z dnia 27 sierpnia
szego
wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w sposób określony w ust. 1.”;

1)
1)
2)
2)

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1559 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830,
Niniejszą ustawą
zmienia się ustawy: ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę z dnia 27 sierpnia
974 i 1352.
2)

2004
r. o świadczeniach
zdrowotnej
środków
publicznych.
Niniejszą
ustawą zmieniaopieki
się ustawy:
ustawę finansowanych
z dnia 5 grudniaze
1996
r. o zawodach
lekarza i lekarza dentysty oraz ustawę z dnia 27 sierpnia
Zmiany
tekstu
jednolitego
wymienionej
ustawy
zostały
ogłoszone
w
Dz.
z 2021 r. poz. 1559 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830,
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków U.
publicznych.
974
i 1352.
Zmiany
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1559 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 830,
974 i 1352.

DIAMENTOWY CZEPEK

USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA

c)

13

Dziennik
Dziennik Ustaw
Ustaw
4)
4)

–– 22 ––

Poz. 1352
1352
Poz.

w
w art.
art. 44 wprowadzenie
wprowadzenie do
do wyliczenia
wyliczenia otrzymuje
otrzymuje brzmienie:
brzmienie:
„Kontrolę
przeprowadza:”;
„Kontrolę wykonywania
wykonywania przepisów
przepisów art.
art. 3,
3, art.
art. 3a
3a ii art.
art. 55 przeprowadza:”;

5)
5)

art.
art. 55 otrzymuje
otrzymuje brzmienie:
brzmienie:
„Art.
się również
również zasady
zasady podwyższania
podwyższania wynagrodzenia
wynagrodzenia osoby
osoby zaza„Art. 5.
5. W
W porozumieniu
porozumieniu albo
albo zarządzeniu
zarządzeniu określa
określa się
trudnionej
niewykonującej zawodu
zawodu medycznego,
medycznego, tak
tak aby
aby wynawynatrudnionej w
w ramach
ramach stosunku
stosunku pracy
pracy w
w podmiocie
podmiocie leczniczym,
leczniczym, niewykonującej
grodzenie
grodzenie to:
to:

6)
6)

1)
1)

odpowiadało
kwalifikacjom wymaganym
wymaganym przy
przy jej
jej wykonywawykonywaodpowiadało w
w szczególności
szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom
niu;
niu;

2)
2)

uwzględniało
uwzględniało ilość
ilość ii jakość
jakość świadczonej pracy;

3)
3)

uwzględniało
średniemu wzrostowi
wzrostowi wynagrodzenia
wynagrodzenia w
w dadauwzględniało wysokość
wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu
nym
podmiocie
w
ustalonym
okresie.”;
nym podmiocie w ustalonym

po
po art.
art. 55 dodaje
dodaje się
się art.
art. 5a–5c
5a–5c w brzmieniu:
„Art.
wykonujących zawód
zawód medyczny
medyczny lub
lub pracowpracow„Art. 5a.
5a. Od
Od dnia
dnia 11 lipca
lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących
ników
działalności
podstawowej,
innych
niż
pracownicy
wykonujący
zawód
medyczny,
wskazuje
się,
do
której
grupy
ników działalności podstawowej,
medyczny, wskazuje się, do której grupy
zawodowej
określonej
w
załączniku
do
ustawy
jest
zaliczone
zajmowane
przez
pracownika
stanowisko
pracy.
zawodowej określonej w załączniku
pracownika stanowisko pracy.
Art.
ustawy zz dnia
dnia 15
15 kwietnia
kwietnia 2011
2011 r.r.
Art. 5b.
5b. W
W podmiotach
podmiotach leczniczych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy
oo działalności
podstawie art.
art. 83
83 tej
tej ustawy,
ustawy, oraz
orazw
w art.
art.22b
22b
działalności leczniczej,
leczniczej, utworzonych
utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie
ust.
U. zz 2021
2021 r.r. poz.
poz. 195
195 oraz
oraz zz 2022
2022r.r.
ust. 22 ustawy
ustawy zz dnia
dnia 14
14 marca
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.
poz.
zatrudnionych w
w komórkach
komórkach wewnętrznych,
wewnętrznych,
poz. 655),
655), przepisy
przepisy art.
art. 55 ii art.
art. 5a stosuje się wyłącznie do pracowników zatrudnionych
które w
w ramach
ramach struktury
struktury organizacyjnej
organizacyjnej tych podmiotów udzielają świadczeń zdrowotnych,
które
zdrowotnych, oraz
oraz pracowników
pracownikówwykowykonujących zadania
zadania Wojskowej
Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.
nujących
Art. 5c.
5c. W
W przypadku
przypadku osoby niewykonującej zawodu medycznego zatrudnionej
Art.
zatrudnionej w
w ramach
ramach stosunku
stosunkupracy
pracyw
w podpodmiocie
leczniczym,
o
którym
mowa
w
art.
5b,
adekwatny
średni
wzrost
wynagrodzenia
w
ustalonym
okresie
realizuje
miocie leczniczym, o którym
wynagrodzenia w ustalonym okresie realizuje
się na
na zasadach
zasadach określonych
określonych dla
dla pracowników resortu obrony narodowej w ramach środków
się
środków finansowych
finansowych przeznaczoprzeznaczonych na
na wzrost
wzrost wynagrodzeń
wynagrodzeń tych pracowników w danym roku budżetowym, od dnia
nych
dnia 11 stycznia
stycznia danego
danego roku
roku kalendakalendarzowego.”;
rzowego.”;

7)
7)

uchyla się
się art.
art. 6;
6;
uchyla

8)
8)

załącznik do
do ustawy
ustawy otrzymuje
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy.
załącznik
ustawy.

„5. Minister
Minister właściwy
właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
„5.
wysokość zasadniczego
zasadniczego wynagrodzewynagrodzenia
miesięcznego,
z
podziałem
na
wynagrodzenie
w
poszczególnych
dziedzinach
medycyny,
których jest
jest odbywane
odbywane
nia miesięcznego, z podziałem
medycyny, w
w których
szkolenie specjalizacyjne
specjalizacyjne w
w ramach
ramach rezydentury, kierując się koniecznością zapewnienia
szkolenie
zapewnienia dostępności
dostępności świadczeń
świadczeń spespecjalistycznych dla
dla pacjentów
pacjentów oraz biorąc pod uwagę wysokość najniższego wynagrodzenia
wynagrodzenia zasadniczego
zasadniczego określanego
określanego
cjalistycznych
przepisami ustawy
ustawy zz dnia
dnia 88 czerwca
czerwca 2017
2017 r.
r. oo sposobie
sposobie ustalania
ustalania najniższego
przepisami
najniższego wynagrodzenia
wynagrodzenia zasadniczego
zasadniczego niektórych
niektórych
pracowników
zatrudnionych
w
podmiotach
leczniczych.”.
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.”.
Art. 3.
3. W
W ustawie
ustawie zz dnia
dnia 27
27 sierpnia
sierpnia 2004
2004 r.
r. oo świadczeniach
świadczeniach opieki
Art.
opieki zdrowotnej
zdrowotnej finansowanych
finansowanych ze
ze środków
środków publiczpublicznych (Dz.
(Dz. U.
U. zz 2021
2021 r.r. poz.
poz. 1285,
1285, zz późn.
późn. zm.
zm.4)4))) wprowadza
wprowadza się
się następujące
następujące zmiany:
zmiany:
nych
1)
1)

po art.
art. 31h
31h dodaje
dodaje się
się art.
art. 31ha
31ha w
w brzmieniu:
brzmieniu:
po
„Art. 31ha.
31ha. 1.
1. Prezes
Prezes Agencji
Agencji po
po otrzymaniu
otrzymaniu zlecenia
zlecenia ministra
„Art.
ministra właściwego
właściwego do
do spraw
spraw zdrowia,
zdrowia, oo którym
którym mowa
mowa
w art.
art. 31n
31n pkt
pkt 2c,
2c, dokonuje
dokonuje analizy
analizy dotyczącej
dotyczącej zmiany
zmiany sposobu
sposobu lub
w
lub poziomu
poziomu finansowania
finansowania świadczeń
świadczeń opieki
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3)
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4)

Zmiany tekstu
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jednolitego wymienionej
wymienionej ustawy
ustawy zostały
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ogłoszone w
Zmiany
w Dz.
Dz. U.
U. zz 2021
2021 r.
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2. Raport w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zawiera:
1)

analizę danych kosztowych pozyskanych od świadczeniodawców;

2)

sposób uwzględnienia w systemie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej zmiany kosztów udzielania tych
świadczeń, w szczególności związanych ze wzrostem najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego
przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1801 oraz z 2022 r. poz. 1352);

3)

analizę skutków finansowych dla systemu ochrony zdrowia, w tym dla podmiotów obowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych.

3. Prezes Agencji, w terminie 21 dni od dnia otrzymania zlecenia, o którym mowa w art. 31n pkt 2c, przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw zdrowia rekomendację wraz z raportem w sprawie zmiany sposobu lub poziomu
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.
4. Minister właściwy do spraw zdrowia po zapoznaniu się z raportem w sprawie zmiany sposobu lub poziomu
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej oraz rekomendacją Prezesa Agencji zatwierdza tę rekomendację oraz przekazuje ją Prezesowi Agencji w celu opublikowania, w formie obwieszczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej
Agencji lub wnosi do niej uwagi.”;
2)

w art. 31lc:
a)

w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4)

stanowisko pracy osoby zatrudnionej u świadczeniodawców, o których mowa w ust. 4, na podstawie umowy
o pracę lub świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub w ramach podwykonawstwa,
w zakresie, w jakim dane te dotyczą osób biorących udział w realizacji świadczeń udzielanych w ramach
umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

5)

zanonimizowane dane o wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia i wymiarze zatrudnienia
osoby, o której mowa w pkt 4, oraz kosztów zatrudnienia ponoszonych przez świadczeniodawcę, w zakresie,
w jakim dane te dotyczą osób biorących udział w realizacji świadczeń udzielanych w ramach umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.”,

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4d w brzmieniu:
„4a. Świadczeniodawca, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, udostępnia Agencji
nieodpłatnie, w terminie wskazanym przez Prezesa Agencji, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosku
o udostępnienie danych, dane dotyczące wszystkich osób zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub
świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub w ramach podwykonawstwa, obejmujące informacje o wymiarze zatrudnienia i wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia, oraz kosztów zatrudnienia ponoszonych przez świadczeniodawcę, a także dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki
zdrowotnej.

USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA

4b. Dane, o których mowa w ust. 4a, obejmują:
1)

stanowisko pracy;

2)

zanonimizowane dane o wysokości poszczególnych składowych wynagrodzenia i wymiarze zatrudnienia
oraz kosztów zatrudnienia ponoszonych przez świadczeniodawcę, w zakresie, w jakim dane te dotyczą osób
biorących udział w realizacji świadczeń udzielanych w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

3)

dane dotyczące udzielania oraz finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

4c. Wytyczne dotyczące sposobu przekazywania danych, o których mowa w ust. 4a, określa Prezes Agencji
i publikuje je w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.
4d. Dane, o których mowa w ust. 4a, są wykorzystywane przez Agencję w celu realizacji zadań określonych
w art. 31n pkt 1a i 2c.”;
3)

w art. 31n po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:
„2c) przygotowywanie raportu w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
oraz wydawanie, na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, rekomendacji Prezesa Agencji w zakresie
zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z nadzwyczajnym wzrostem
kosztów udzielania tych świadczeń, w szczególności wzrostem najniższego wynagrodzenia zasadniczego określanego przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych;”.
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Art. 4. 1. Porozumienie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, zawiera się w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.
2. Jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte w terminie określonym w ust. 1, sposób podwyższania wynagrodzenia
zasadniczego ustala, w terminie 7 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w ust. 1, w drodze zarządzenia w sprawie
podwyższenia wynagrodzenia, z mocą od dnia 1 lipca 2022 r.:
1)

kierownik podmiotu leczniczego;

2)

podmiot tworzący, o którym mowa w art. 4 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą –
w przypadku podmiotów leczniczych działających w formie jednostek budżetowych i jednostek wojskowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 i 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633,
655, 974 i 1079).

3. Strony umowy o pracę, o której mowa w art. 5a ustawy zmienianej w art. 1, dostosują umowy o pracę pracowników
wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód
medyczny, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do wymogów określonych w tym przepisie, w terminie
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 5. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wyda rekomendację, o której mowa w art. 31n pkt 2c ustawy zmienianej w art. 3, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia wprowadzanym niniejszą ustawą.
Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda
Wyciąg z załącznik do ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z naniesioną kwotową dla współczynnika pracy na podstawie obowiązującej kwoty bazowej.

WSPÓŁCZYNNIKI PRACY
Wartość
kwotowa

Lp.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych
na zajmowanym stanowisku

Współczynnik
pracy

2

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny
pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją,
pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,29

7 304,66 zł

5

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna,
technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem
na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze
średnim wykształceniem i specjalizacją

1,02

5 775,78 zł

6

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp.
1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia;
fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie
zdrowia

0,94

5 322,78 zł

USTALANIA NAJNIŻSZEGO WYNAGRODZENIA

od 01.07.2022 r.
kwota bazowa
5662,53 zł
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PODEJMOWANIA
I KONTYNUOWANIE STUDIÓW
W przygotowanym przez Ministerstwo Zdrowia „Systemie zachęt do podejmowania
i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych” znalazła się m.in.
instytucja mentoringu dla osób wchodzących do zawodów – pielęgniarki i położnej.
To jeden z postulatów NIPiP. Cel – wsparcie osób wchodzących do zawodu przez
doświadczonych pracowników.
Wybrane treści.
Link do strony: https://www.gov.pl/web/zdrowie/system-zachet-do-podejmowaniai-kontynuowania-studiow-na-wybranych-kierunkach-medycznych

System zachęt do podejmowania
i kontynuowania
na wybranych
System zachętstudiów
do podejmowania
kierunkach
medycznych
i kontynuowania
studiów
na wybranych
i kontynuowania studiów na wybranych
Miernik
D29G
kierunkach
medycznych

Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Miernik D29G
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności
Miernik D29G
Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Warszawa, 2022 r.

Warszawa, 2022 r.
Warszawa, 2022 r.

PODEJMOWANIE I KONTYNUOWANIE STUDIÓW

kierunkach
System
zachęt domedycznych
podejmowania
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1. CELE PROGRAMU
1. CELE PROGRAMU
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studiów. Szczególnie jest to widoczne w przypadku
pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych.
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ratownictwo medyczne konieczne są
dodatkowe działania zachęcające do podjęcia pracy w zawodzie.
2. FORMY WSPARCIA
System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach

PODEJMOWANIE I KONTYNUOWANIE STUDIÓW

medycznych przewidują poniższe formy wsparcia:
1) dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityka medyczna,
fizjoterapia oraz farmacja:
- stypendia dla osób podejmujących studia,
2) dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne:
- stypendia dla osób podejmujących studia,
- bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów,
3) dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo,4położnictwo oraz ratownictwo medyczne:
- mentoring.

4
System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach
medycznych jest realizowany do czasu zakończenia Krajowego Programu Odbudowy
i Zwiększenia Odporności, tj. do połowy 2026 r. Uruchomienie ww. form wsparcia nastąpi
począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

3. ZASADY PRZYZNAWANIA WSPARCIA

Student, który otrzyma stypendium, nie może jednocześnie otrzymać stypendium rektora o
którym mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie
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wyższym i nauce.

3.2 Stypendia dla osób podejmujących studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo
oraz ratownictwo medyczne
Stypendium jest przyznawane studentom I roku studiów licencjackich na okres 3 lat.
Miesięczna kwota stypendium wynosi 1.500 zł. Stypendium może otrzymać maksymalnie
4.000 studentów przez cały okres (łącznie wszystkich ww. kierunków studiów). Stypendium
będzie obejmowało okres 9 miesięcy każdego roku akademickiego (od października do
czerwca włącznie).
Stypendia będą przyznawane na cały cykl kształcenia (3 lata), co oznacza dofinansowanie 2
pełnych cyklów kształcenia (od roku akademickiego 2022/23 do 2024/25 stypendium otrzyma
2 tys. osób oraz od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26 stypendium otrzyma kolejne 2
tys. osób).
O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub
niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej (z wyłączeniem studiów
pomostowych). Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta
kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne.
Stypendium będzie przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej
uczelni, która:
1) zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok
akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na te 3 kierunki studiów łącznie
co najmniej 60 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej
200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych - Polaków oraz
cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce;
4) w latach 2019–2022 żaden kierunek studiów
prowadzonych przez uczelnię nie został
7
oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną
oceny jakości kształcenia.
Uczelnia spełniająca powyższe warunki wnioskuje do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie
stypendiów dla studentów jej uczelni. Ministerstwo Zdrowia na podstawie wniosków, które
wpłynęły i podanych w nich danych określa jednolity dla wszystkich uczelni procent
najlepszych stypendiów którzy będą mogli otrzymać stypendium. Uczelnia sporządzi
regulamin stypendiów, w którym określi zasady wyłaniania stypendystów z uwzględnieniem
listy rankingowej przyjęć na studia, równomiernego udziału procentowego przyznanych
stypendiów na poszczególnych kierunkach oraz sposób wyłaniania najlepszych studentów na
kolejnych latach w celu uzupełnienia stypendiów powstałych w wyniku rezygnacji ze studiów,
skreślenia z listy studentów lub uzyskania średniej studiów poniżej średniej 4.0 wśród
studentów, którzy otrzymali stypendium na I roku studiów. Uczelnia co kwartał będzie
przekazywała do Ministerstwa Zdrowia zestawienie z liczbą studentów kwalifikujących się do
przyznania stypendium.
Po zakończeniu I i II roku studiów nastąpi weryfikacja posiadania statusu studenta przez
stypendystę oraz poziomu nauki studenta. Stypendium nie będzie przyznawane w kolejnym
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3) nie jest postawiona w stan likwidacji;

regulamin stypendiów, w którym określi zasady wyłaniania stypendystów z uwzględnieniem
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listy rankingowej przyjęć na studia, równomiernego udziału procentowego przyznanych
stypendiów na poszczególnych kierunkach oraz sposób wyłaniania najlepszych studentów na
kolejnych latach w celu uzupełnienia stypendiów powstałych w wyniku rezygnacji ze studiów,
skreślenia z listy studentów lub uzyskania średniej studiów poniżej średniej 4.0 wśród
studentów, którzy otrzymali stypendium na I roku studiów. Uczelnia co kwartał będzie
przekazywała do Ministerstwa Zdrowia zestawienie z liczbą studentów kwalifikujących się do
przyznania stypendium.
Po zakończeniu I i II roku studiów nastąpi weryfikacja posiadania statusu studenta przez
stypendystę oraz poziomu nauki studenta. Stypendium nie będzie przyznawane w kolejnym
roku studiów, jeśli student zrezygnuje ze studiów, zostanie skreślony z listy studentów lub
uzyska średnią studiów poniżej średniej 4.0. Uczelnia z określonej puli stypendiów w
przypadku braku możliwości kontynuacji przyznawania danemu studentowi stypendium w
następnych latach z ww. powodów, przyznaje stypendium innemu studentowi danej uczelni na
danym roku studiów, który będzie spełniał ww. warunki (tj. status studenta i średnia studiów).
Zasady przyznawania stypendiów na kolejnych latach muszą być określone w regulaminie
stypendiów.
Student, który otrzyma stypendium, nie może jednocześnie otrzymać bezzwrotnego
dofinansowania kształcenia oraz stypendium rektora o którym mowa w art. 84 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

3.3 Bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów kierunków pielęgniarstwo,
położnictwo oraz ratownictwo medyczne
Dofinansowanie kształcenia, w kwocie stanowiącej uśrednioną wysokość opłat za kształcenie
na danym kierunku studiów, otrzymają studenci studiów I stopnia (z wyłączeniem studiów
pomostowych 1-no i 1,5-rocznych) na uczelniach publicznych na studiach niestacjonarnych
oraz

w

uczelniach

niepublicznych

na

studiach

stacjonarnych

i

niestacjonarnych.

Dofinansowanie będzie mogło otrzymać 2.000 studentów kierunku pielęgniarstwo, 1.400
studentów kierunku położnictwo oraz 1.000 studentów kierunku ratownictwo medyczne.
8
Dofinansowane zostaną 2 pełne cykle kształcenia studiów I stopnia na tych kierunkach (od
roku akademickiego 2022/23 do 2024/25 oraz od roku akademickiego 2023/24 do 2025/26).
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W ten sposób 4.400 studentów otrzyma dofinansowanie studiów.
Dofinansowanie do studiów mogą otrzymać obywatele Polscy oraz cudzoziemcy, o których
mowa w art. 324 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Jako uśrednioną wysokość opłat za usługi edukacyjne na danym kierunku studiów na rok
akademicki 2022/23, do której będzie przyznawane dofinansowanie, przyjmuje się:
1) kierunek pielęgniarstwo – 6.500 zł za rok studiów
2) kierunek położnictwo – 6.000 zł za rok studiów
3) kierunek ratownictwo medyczne – 6.500 zł za rok studiów.
O dofinansowanie mogą się ubiegać studenci uczelni, która:
1) zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok
akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na ww. kierunki studiów łącznie
co najmniej 40 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej
200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
- Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) nie jest postawiona w stan likwidacji;

3) kierunek ratownictwo medyczne – 6.500 zł za rok studiów.
O dofinansowanie mogą się ubiegać studenci uczelni, która:
1) zrekrutuje na rok akademicki 2022/23, wg stanu na 1 listopada 2022 r., oraz na rok
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akademicki 2023/24, wg stanu na 1 listopada 2023 r., na ww. kierunki studiów łącznie
co najmniej 40 osób - Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
2) według stanu w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce
POL-on na dzień 31 grudnia 2021 r. i 31 grudnia 2022 r. będzie kształciła co najmniej
200 studentów łącznie na tych kierunkach na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
- Polaków oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 324 ust. 2 z dnia 20 lipca
2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3) nie jest postawiona w stan likwidacji;
4) w latach 2019–2022 na żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie
został

oceniony

negatywnie

w

wyniku

przeprowadzonej

przez

Polską

Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia;
5) w latach 2019–2022 kierunek studiów pielęgniarstwo, położnictwo lub odpowiednio
ratownictwo medyczne prowadzony przez uczelnię nie uzyskał oceny warunkowej w
wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości
kształcenia.
6) w przypadku studenta kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo, uzyskała decyzję
Ministra Zdrowia na prowadzenie studiów na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo na
poziomie pierwszego stopnia na najdłuższy możliwy okres przewidziany przepisami
prawa.
Student składa do Ministerstwa Zdrowia wniosek o zakwalifikowanie do dofinansowania.
Wniosek zawiera potwierdzenie z uczelni o przyjęciu na studia na danym kierunku, plan
studiów, wyniki egzaminu maturalnego. O zakwalifikowaniu do dofinansowania decyduje suma
punktów z egzaminu maturalnego z trzech9 obowiązkowych przedmiotów pisemnych na
poziomie podstawowym z uwzględnieniem wag:
˗

matematyka – 0,5;

˗

język obcy nowożytny – 0,3;

˗

język polski – 0,2

oraz z egzaminu na poziome rozszerzonym z biologii z uwzględnieniem wagi 0,5.
Ministerstwo informuje uczelnie o studentach zakwalifikowanych do dofinansowania.
Uczelnia ze studentem zakwalifikowanym przez Ministerstwo Zdrowia do dofinansowania
podpisuje umowę.
W umowie określone są opłaty za usługi edukacyjne w uczelni, zgodne z wykazem opłat
zamieszczonym na stronie internetowej uczelni. Uczelni przysługuje z Ministerstwa Zdrowia
refundacja w wysokości:
˗

opłat za usługi edukacyjne na danym kierunku jeżeli są one niższe niż opłaty określone
dla danego kierunku w pkt 1-3.

˗

kwoty określonej w pkt 1-3 dla danego kierunku jeżeli opłaty za usługi edukacyjne są
wyższe niż opłaty określone w pkt 1-3.

W przypadku gdy koszty kształcenia są wyższe od refundacji z MZ student dopłaca różnicę na
rachunek uczelni.
Uczelnia składa do Ministerstwa Zdrowia wniosek o refundacje opłat za usługi edukacyjne,
w terminie do dnia:
˗

30 kwietnia - za pierwszy semestr danego roku akademickiego;

˗

31 października - za drugi semestr danego roku akademickiego.

We wniosku uczelnia zawiera:
1) oznaczenie uczelni;
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Dofinansowanie przysługuje studentowi wyłącznie na danym kierunku studiów w danej uczelni.

˗
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opłat za usługi edukacyjne na danym kierunku jeżeli są one niższe niż opłaty określone
dla danego kierunku w pkt 1-3.

˗

kwoty określonej w pkt 1-3 dla danego kierunku jeżeli opłaty za usługi edukacyjne są
wyższe niż opłaty określone w pkt 1-3.

W przypadku gdy koszty kształcenia są wyższe od refundacji z MZ student dopłaca różnicę na
rachunek uczelni.
Uczelnia składa do Ministerstwa Zdrowia wniosek o refundacje opłat za usługi edukacyjne,
w terminie do dnia:
˗

30 kwietnia - za pierwszy semestr danego roku akademickiego;

˗

31 października - za drugi semestr danego roku akademickiego.

We wniosku uczelnia zawiera:
1) oznaczenie uczelni;
2) imię, nazwisko i numer PESEL studentów;
3) datę przyjęcia studenta na studia w tej uczelni;
4) rok i semestr studiów;
5) datę skreślenia z listy studentów, jeżeli dotyczy;
6) wysokość wniesionej przez studenta opłaty za usługi edukacyjne na danym kierunku
studiów;
7) wysokość opłaty za usługi edukacyjne w tej uczelni w danym semestrze,
8) kwotę przysługującej refundacji w złotych polskich.
Refundacje przysługuje nie dłużej niż 6 semestrów za danego studenta.
W przypadku, gdy student zrezygnuje ze studiów w danej uczelni lub zostanie skreślony z listy
studentów zobowiązany jest do zwrotu 10
przyznanego dofinansowania na rachunek
Ministerstwa Zdrowia. Dofinansowanie nie przysługuje jeżeli student powtarza roku studiów.
W danym przypadku student nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania na
poprzednich latach kształcenia.
Student, który otrzyma bezzwrotne dofinansowanie kształcenia, nie może jednocześnie
otrzymać stypendium dla osób podejmujących studia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo
oraz ratownictwo medyczne finansowane w ramach środków finansowych KPO.

3.4 Mentoring dla absolwentów studiów na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz
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ratownictwo medyczne
W celu ułatwienia podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego
wprowadzone zostają działania pilotażowe, polegające na zapewnieniu w pierwszej pracy
opieki mentora, tj. osoby wprowadzającej w nowe obowiązki. Przyczyni się to również do
satysfakcji z pracy, co z kolei wpłynie na szybszą adaptację osób objętych wsparciem w
miejscu pracy i decyzję o pozostaniu w zawodzie.
Mentoring będzie realizowany w formie pilotażu, do którego będą mogły przystąpić podmioty
lecznicze posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z Narodowym
Funduszem Zdrowia, i które zatrudniają pielęgniarki, położne i ratowników medycznych
rozpoczynających pracę w zawodzie. Takim mentoringiem zostałoby objętych zostanie 15.000
osób w okresie 4 lat.
Wynagrodzenie za mentoring, w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie, stanowić będzie
dodatek dla wynagrodzenia pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, którzy podejmą się
roli mentora.
Jedna osoba będzie mogła objąć opieką mentorską 1 lub 2 osoby. Dodatek do wynagrodzenia
za opiekę mentorską nad jednym lub dwoma absolwentami przysługuje przez okres 12
miesięcy następujących po sobie.
Mentoringiem będą mogły zostać objęte osoby, które w bieżącym lub poprzednim roku

Funduszem Zdrowia, i które zatrudniają pielęgniarki, położne i ratowników medycznych
rozpoczynających pracę w zawodzie. Takim mentoringiem zostałoby objętych zostanie 15.000
osób w okresie 4 lat.
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Wynagrodzenie za mentoring, w wysokości 1.000 zł brutto miesięcznie, stanowić będzie
dodatek dla wynagrodzenia pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, którzy podejmą się
roli mentora.
Jedna osoba będzie mogła objąć opieką mentorską 1 lub 2 osoby. Dodatek do wynagrodzenia
za opiekę mentorską nad jednym lub dwoma absolwentami przysługuje przez okres 12
miesięcy następujących po sobie.
Mentoringiem będą mogły zostać objęte osoby, które w bieżącym lub poprzednim roku
kalendarzowym ukończyły studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub
ratownictwo medyczne, które posiadają:
a) dyplom ukończenia ww. studiów na poziomie licencjatu;
b) w przypadku absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo prawo wykonywania
zawodu pielęgniarki lub położnej;
c) zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w podmiocie leczniczym realizującym
całodobowe świadczenia zdrowotne; 11
d) zobowiązanie do kontynuacji pracy w podmiocie leczniczym, w którym absolwent jest
objęty opieką mentora przez 12 miesięcy po zakończeniu mentoringu.
Kryteria kwalifikacyjne dla mentora:
a) minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku, pielęgniarki lub położnej
lub ratownika medycznego;
b) opinia bezpośredniego przełożonego, dotycząca wiedzy, umiejętności, nienagannej
postawy etycznej, realizacji zadań zawodowych zgodnie z najnowszą wiedzą
medyczną przez osobą proponowaną na mentora;
c) łatwość komunikacji interpersonalnych i predyspozycje dydaktyczne;
d) zatrudnienie w miejscu mentoringu na podstawie umowy o pracę.
Kryteria kwalifikacyjne dla podmiotu:
a) status podmiotu leczniczego realizującego całodobowe świadczenia zdrowotne;

lub poprzednim roku kalendarzowym ukończyły studia licencjackie na kierunku
pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne;
c) synchronizacja systemu dyżurowego mentora i absolwenta objętego mentoringiem;
d) wyposażenie podmiotu gwarantujące wykonywanie zadań zawodnych przez
absolwenta;
e) wdrożony i funkcjonujący w podmiocie leczniczym system adaptacji pracownika
nowoprzyjętego.
Podmiot leczniczy realizujący całodobowe świadczenia spełniający powyższe warunki
wnioskuje do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie mentora dla absolwentów zatrudnionych
w danym podmiocie. Ministerstwo Zdrowia na podstawie wniosków, które wpłynęły i podanych
w nich danych, przyznaje środki na dodatkowe wynagrodzenia dla mentora.
Przy wyborze podmiotów, które otrzymają dofinansowanie Ministerstwo Zdrowia uwzględnia:
- kierunek studiów;
- liczbę absolwentów zatrudnionych w podmiocie;
- liczbę absolwentów, którzy zostaną objęci opieką mentorską przez jednego mentora;
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b) zatrudnianie na podstawie umowy o pracę co najmniej dwóch osób, które w bieżącym

e) wdrożony i funkcjonujący w podmiocie leczniczym system adaptacji pracownika
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nowoprzyjętego.
Podmiot leczniczy realizujący całodobowe świadczenia spełniający powyższe warunki
wnioskuje do Ministerstwa Zdrowia o przyznanie mentora dla absolwentów zatrudnionych
w danym podmiocie. Ministerstwo Zdrowia na podstawie wniosków, które wpłynęły i podanych
w nich danych, przyznaje środki na dodatkowe wynagrodzenia dla mentora.
Przy wyborze podmiotów, które otrzymają dofinansowanie Ministerstwo Zdrowia uwzględnia:
- kierunek studiów;
- liczbę absolwentów zatrudnionych w podmiocie;
- liczbę absolwentów, którzy zostaną objęci opieką mentorską przez jednego mentora;
- czas pracy mentora w podmiocie realizującym mentoring.
Środki na wynagrodzenia dla mentora będą przekazywane podmiotowi leczniczemu
Środki na wynagrodzenia dla mentora będą przekazywane podmiotowi leczniczemu
realizującemu
całodobowe świadczenia
zdrowotne,
w którym zatrudniony
jest mentor.
Podmiot
Środki
na wynagrodzenia
dla mentora
będą
przekazywane
podmiotowi
leczniczemu
12
realizującemu
całodobowe świadczenia
zdrowotne,
w którym zatrudniony
jest mentor.
Podmiot
wypłaca
wynagrodzenie
mentorowi
na podstawie
umowy
podpisanej
pomiędzy
podmiotem
a
realizującemu
całodobowe
świadczenia
zdrowotne,
w
którym
zatrudniony
jest
mentor.
Podmiot
wypłaca wynagrodzenie mentorowi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy podmiotem
a
mentorem.
Umowa zawierana
jest na
napodstawie
okres 12 umowy
miesięcy.
W przypadku
rezygnacji
przez
wypłaca
wynagrodzenie
mentorowi
podpisanej
pomiędzy
podmiotem
a
mentorem. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. W przypadku rezygnacji przez
absolwenta
z
pracy
w
podmiocie
umowa
monitoringu
wygasa
w
miesiącu
zakończenia
pracy
mentorem.
na okres
12 miesięcy.
rezygnacji przez
absolwenta Umowa
z pracy wzawierana
podmiociejest
umowa
monitoringu
wygasaWw przypadku
miesiącu zakończenia
pracy
przez
absolwenta.
absolwenta
z
pracy
w
podmiocie
umowa
monitoringu
wygasa
w
miesiącu
zakończenia
pracy
przez absolwenta.

przez
absolwenta.
Podmiot
zakwalifikowany do dofinansowania,
Podmiot zakwalifikowany do dofinansowania,
kwartał do
Ministerstwa Zdrowia
wniosek o
Podmiot
zakwalifikowany
do dofinansowania,
kwartał do
Ministerstwa Zdrowia
wniosek o
kwartał. do Ministerstwa Zdrowia wniosek o
kwartał
kwartał.

po podpisaniu umowy o mentoring przesyła co
po podpisaniu umowy o mentoring przesyła co
refundację
kosztów
zaprzesyła
poprzedni
po
podpisaniu
umowymentoringu
o mentoring
co
refundację
kosztów
mentoringu
za poprzedni
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OCENA WYBRANYCH
PARAMETRÓW JAKOŚCI ŻYCIA
PACJENTÓW W PODESZŁYM
WIEKU Z IMPLANTOWANYM
STYMULATOREM SERCA”
dr n. med. Elżbieta Bujak-Rogala
Wybrane treści z pracy doktorskiej

Mimo stosowanej profilaktyki chorób układu krążenia,
skuteczności i efektywności wykonywanych procedur medycznych wpływających na spadek umieralności, przyczyniając się do starzenia się społeczeństwa, choroby układu
sercowo-naczyniowego nadal są jedną z głównych przyczyn umieralności, zachorowalności i niepełnosprawności
na całym świecie. [2]
Postęp kardiologii wiąże się ze stosowaniem skomplikowanych procedur inwazyjnych. Zastosowanie i wdrożenie
tych procedur jest obecnie możliwe dzięki rozwojowi wysokospecjalistycznych oddziałów kardiologii inwazyjnej.
Nowoczesne metody terapeutyczne, jakie oferuje swoim
pacjentom kardiologia inwazyjna, z jednej strony stają się
niezbędne dla osiągnięcia zadowalającego celu terapeutycznego, ale z drugiej narzucają choremu wiele ograniczeń, utrudniając codzienne funkcjonowanie. W sposób
znaczący mogą przyczynić się do zmiany jakości życia.
Zainteresowanie problemami ludzi starszych, a także
możliwość dostępu do pacjentów Oddziału Kardiologicznego oraz Poradni Kardiologicznej skłoniła mnie do podjęcia badań nad oceną wybranych parametrów jakości życia
pacjentów przed i po implantacji stymulatora serca.
Założeniem dysertacji była więc odpowiedź na następujące pytanie: „Czy i w jakim stopniu zaburzenia rytmu
serca i z tym związane implikacje wpływają na zaburzenia
rytmu życia pacjentów w podeszłym wieku”? Kolejnym
założeniem pracy było poznanie oraz zrozumienie postaw

pacjentów wobec swojej choroby w aspekcie poznawczym,
emocjonalnym oraz behawioralnym.
Zaburzenia rytmu serca, określane jako arytmia serca,
dotyczą najczęściej osób z organiczną chorobą serca, mogą
jednak towarzyszyć schorzeniom innych narządów oraz,
w określonych sytuacjach, pojawić się u osób zdrowych.
Arytmia serca występuje w bardzo wielu postaciach o zróżnicowanym znaczeniu klinicznym – od łagodnych zaburzeń,
które nie wymagają żadnego leczenia, do powodujących bezpośrednie zagrożenie życia. [3] Metody leczenia w wyżej wymienionych schorzeniach są różne. Oprócz optymalnej farmakoterapii stosuje się leczenie przy użyciu wszczepialnych
urządzeń kardiologicznych (CIED – Cardiac Implantable Electronic Device), które jest uznawane za jedną z najlepszych,
a czasami jedyną opcją. W większości przypadków pacjenci
kwalifikowani do implantacji CIED są osobami w podeszłym
wieku. W związku z powyższym, często towarzyszą im inne
choroby, które wpływają na schorzenie podstawowe. Dlatego istotnym jest poszukiwanie czynników, które mogą pomóc wpłynąć na poprawę rokowania oraz jakość życia, czy
też ułatwić oszacowanie odpowiedzi na dedykowaną terapię. Uzyskanie rzetelnych i porównywalnych wyników w ocenie parametrów jakości życia pacjentów w podeszłym wieku
z implantowanym stymulatorem serca umożliwiają standaryzowane kwestionariusze jakości życia, wypełniane przez
pacjenta. Kwestionariusze specyficzne są przeznaczone do
pomiaru jakości życia chorych z określonym schorzeniem.
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Choroby układu krążenia, a wśród nich zaburzenia rytmu serca, są jednym z głównych
problemów kardiologicznych oraz stanowią przyczynę zgonów ponad 17 milionów osób
rocznie. Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że największym „zabójcą” jest
choroba niedokrwienna serca, odpowiadająca za 16% wszystkich zgonów na świecie. [1]
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Kwestionariusze ogólne odzwierciedlają natomiast wszystkie elementy składające się na definicję jakości życia i mogą
być stosowane niezależnie od rodzaju choroby. [4]
Materiał badawczy pracy stanowiła grupa 101 pacjentów. Kryteriami włączenia do badania były:
– wiek 65 lat lub powyżej,
– zdiagnozowana arytmia i kwalifikacja do implantacji
stymulatora serca zgodnie z aktualnymi wytycznymi Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz,
– wyrażenie zgody na udział w badaniu.
W badaniu zostały użyte standaryzowane kwestionariusze służące do:

► BADANIA JAKOŚCI ŻYCIA – Skala do Oceny Jakości życia
w Wieku Podeszłym WHOQoL-BREF (ang. The World Health
Organization Quality of Life)
Punktacja (1–4) ma kierunek pozytywny  im większa liczba
punktów tym lepsza jakość życia
► AKCEPTACJI CHOROBY – Skala do Oceny Akceptacji Choroby AIS (ang. Acceptance of Illness Scale) (5 stopniowa skala
Likerta) Punktacja (8–40) jest ogólną miarą stopnia akceptacji choroby)
► OCENY OBJAWÓW LĘKU I DEPRESJI – Szpitalna Skala Lęku
i Depresji HADS (ang. Hospital Anxiety and Depression Scale)
Punktacja: (0–7)  norma,(8–10) pkt  dyskretne, (11–14)
 umiarkowane, (15–21)  ciężkie zaburzenie związane
z nastrojem,
► OCENY ZESPOŁU KRUCHOŚCI – Wskaźnik Słabowitości
Tilburga TFI (ang. Tilburg Frailty Indicator)
Punktacja: punkt odcięcia dla kruchości 5 i powyżej
► OCENY STANU PSYCHICZNEGO – Krótka Skala do Oceny Stanu
Psychicznego MMSE (ang. The Minimental State Examination)
Punktacja: punkt odcięcia dla zaburzeń poznawczych 24 pkt

Zabieg implantacji stymulatora serca stanowi w wielu
przypadkach jedyną szansę na poprawę ich jakości życia
oraz może zapobiec jego utracie. Stymulacja serca jest obecnie powszechnie stosowaną metodą zapobiegającą zaburzeniom przewodnictwa i rytmu serca. Dane pochodzące
z literatury przedmiotu wskazują, że leczenie stymulatorem
serca, oprócz ochrony pacjenta przed skutkami bradykardii i zaburzeń rytmu serca, w znacznym stopniu wpływa na
poprawę jakość życia [5]. Jednak to czy ich życie faktycznie
ulegnie poprawie, czy ich funkcjonowanie w ogólnym życiu

się nie zmieni i czy będą zadowoleni z życia po zabiegu implantacji stymulatora, w dużym stopniu może być uzależnione od edukacji zdrowotnej przeprowadzonej z pacjentem
przed zabiegiem. Edukacja ta może być ukierunkowana na
uświadomienie pacjentowi, że może on prowadzić normalne
życie i być aktywny zawodowo i społecznie. [6] Ważną rolę
w przystosowaniu się i akceptacji sytuacji zdrowotnej, w jakiej chory się znalazł, odgrywa wsparcie społeczne. Jest ono
potrzebne każdemu człowiekowi w sytuacji dla niego trudnej. Stan zdrowia w dużym stopniu wpływa na ocenę jakości
życia. [7] Jakość życia podlega subiektywnej ocenie człowieka i jest faktem ogólnie akceptowanym. Sami pacjenci są najlepszymi sędziami własnej jakości życia. Jakość życia nie jest
bytem statycznym, zmienia się z upływem czasu, jest podatna na oddziaływanie wielu czynników zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych.[8] W badaniu oceniono wpływ wybranych parametrów jakości życia przed implantacją i sześć
miesięcy po wszczepieniu. Analiza odpowiedzi na pytania
kwestionariusza WHOQoL-BREF wykazała, że ankietowani
uzyskali zadowalające, jak dla tej grupy wiekowej wyniki pomiaru ogólnej jakości życia. Stwierdzono, że dziedziny psychologiczna i fizyczna znamiennie korelowały z wynikami
pomiaru jakości życia związanej ze zdrowiem. W literaturze
psychologicznej ukierunkowanej na jakości życia, badacze
koncentrują się na poczuciu dobrostanu, określanego również jako zadowolenie z życia jako stopnia, w jakim człowiek
pozytywnie ocenia jakość swojego życia „jak bardzo lubi życie, jakie wiedzie”.[9] Wśród zmiennych psychologicznych
respondenci prezentowali poczucie optymizmu, poczucie
własnej skuteczności w radzeniu sobie z trudną sytuacją
w której się znaleźli. To poczucie zadowolenia z życia wiązało się z dobrym nastrojem i pozytywnymi emocjami. Warunki w domenie fizycznej zostały korzystnie ocenione przez
ankietowanych, znaleziono zależność pomiędzy pytaniami
dotyczącymi czynności życia codziennego, a poczuciem jakości życia związanej ze zdrowiem. Można przypuszczać, że
u pacjentów w wieku podeszłym zdolność do funkcjonowania w sferze środowiskowej oraz kontaktów społecznych
zostają zaburzone, co może bezpośrednio przekładać się na
ich ocenę jakości życia w tej sferze. Analiza wyników PRZED
i PO zabiegu implantacji pokazuje, że: Poziom Jakości Życia
pacjentów po zabiegu implantacji wzrósł. Dotyczy to każdej
z badanych sfer życia pacjentów (tab. 1).

Tabela 1
T1 pomiar PRZED implantacją
WHOQoL-BREF:
Kwestionariusz Jakości Życia

M

SD

Me

M

25

31,3

21

71,4

Psychologiczna

33,31

35,8

23

Społeczna

53,67

35,8

Środowiskowa

53,12

51,8

Fizyczna

Me

T2 – pomiar PO implantacji
SD

Z

T

p

69,8

16

–8,154

4810,50

< 0.001

75,0

75,5

28

–8,135

4553,50

< 0,001

17

66,7

68,2

12

–6,776

2396,50

< 0,001

17

67,2

68,3

13

–7,932

4414,00

< 0,001

Adnotacja:
Me – mediana; M – średnia; SD – odchylenie standardowe; T – statystyka testowa testu Wilcoxona; Z – znormalizowana statystyka testowa testu Wilcoxona;
p – poziom istotności statystycznej: * – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p < 0.001
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Wyniki zarówno własnych badań, jak i badań de Barros
i wsp.[10] dowodzą, że na jakość życia po implantacji stymulatora serca ma wpływ wiek. Analizując materiał własny stwierdzono wysoce istotną zależność między wiekiem chorych
a obniżeniem jakości życia po implantacji. Ta zależność w największym stopniu dotyczyła sfery psychologicznej pacjenta.
W mniejszym stopniu pogorszenie jakości życia dotknęło sfery społecznej, następnie sfery środowiskowej, a w najmniejszym stopniu sfery fizycznej. Dostępne badania wykazują, że
wiek jest jednym z najistotniejszych czynników ryzyka chorób
układu sercowo-naczyniowego. Wraz z wiekiem obserwuje się
wzrost częstości występowania choroby wieńcowej, niewydolności serca, arytmii serca, migotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego krwi czy cukrzycy typu 2. Co istotne, pacjenci
obciążeni wieloma chorobami przewlekłymi wykazują wyższy
poziom zachorowalności, gorsze funkcjonowanie fizyczne, obniżony poziom jakości życia. [11,12]
Zatem wywnioskować można, że wraz z wiekiem jakość życia w sferze psychologicznej po implantacji spada. Im wyższy
poziom jakości życia przed implantacją tym wyższy poziom
jakości życia w sferze psychologicznej po implantacji. Im większy poziom w akceptacji choroby, tym wyższy poziom jakości
życia w sferze psychologicznej po implantacji.
Istotnymi predyktorami jakości życia były objawy występujące przed implantacją. Wyeliminowanie objawów takich jak
kołatanie serca, szybkie męczenie się, zawroty głowy i omdlenia
wpłynęło na poprawę jakości życia ankietowanych po implantacji. Dalsza analiza wybranych parametrów jakości życia wykazała, że poziom akceptacji choroby oraz lęku przed implantacją,
a także wielkość zmiany były istotne statystycznie. Na podstawie
przeprowadzonych badań własnych stwierdzono, że na wzrost
poziomu jakości życia w sferze fizycznej, psychologicznej, społecznej i środowiskowej po implantacji ma duży wpływ poziom
akceptacji choroby przed implantacją. Pacjenci wykazujący wyższy stopień akceptacji choroby przed implantacją lepiej funkcjonują w sferze psychologicznej i fizycznej, a co za tym idzie mogą
realizować się w sferze środowiskowej oraz społecznej. Na
podstawie wyników można zauważyć, że pacjenci wykazujący
wyższy stopień akceptacji choroby łatwiej przystosowali się do
ograniczeń narzuconych przez chorobę. W badaniach powyższych wykazano zależność między poziomem akceptacji choroby a jakością życia w poszczególnych jej domenach (tab. 2).
Kolejnym czynnikiem korelującym z oceną jakości życia
osób w podeszłym wieku jest występowanie zaburzeń procesów psychicznych oraz depresji. Zdaniem Turczyńskiego

Wraz z wiekiem jakość życia w sferze środowiskowej po
implantacji spada. Większa liczba objawów jest istotnym
predyktorem spadku jakości życia po implantacji. Im wyższy poziom jakości życia przed implantacją tym wyższy poziom jakości życia w sferze środowiskowej po implantacji
(tab. 3).
Analizując kolejne bardzo istotne predyktory jakości
życia przebadano wpływ Zespołu Kruchości (ang. Frailty
Syndrome) na jakość życia pacjentów przed i 6 miesięcy
po wszczepieniu rozrusznika serca. Wystąpienie FS wśród
respondentów w znaczący sposób wpłynęło na jakość życia pacjentów po implantacji rozrusznika serca. Obniżenie
jakości życia przed implantacją dotyczyło poziomu fizycznych komponentów FS w porównaniu do wyniku uzyskanego przez badanych w kolejnym pomiarze. Wyniki analizy
wskazują również, że nasilenie psychologicznych i społecznych komponentów FS po wykonaniu implantacji rozrusznika uległo obniżeniu. Większe nasilenie objawów FS przed
implantacją jest istotnym predyktorem wyższego poziomu

Tabela 2
T1 pomiar PRZED implantacją

AIS:
Kwestionariusz Akceptacji Choroby

T2 – pomiar PO implantacji

Me

M

SD

Me

M

SD

Z

T

p

17

18,8

8,2

32

31,2

7

–8,023

4358,00

< 0,001

Adnotacja:
Me – mediana; M – średnia; SD – odchylenie standardowe; T – statystyka testowa testu Wilcoxona; Z – znormalizowana statystyka testowa testu Wilcoxona;
p – poziom istotności statystycznej: * – p < 0,05; ** – p < 0,01; *** – p < 0,001
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i wsp. [13] zespoły depresyjne stanowią istotny problem psychiczny, nie tylko ze względu na znaczne rozpowszechnienie,
ale także z tego powodu, że w znaczący sposób pogarszają
i tak nie najlepszą jakość życia seniorów, niekorzystnie wpływając na funkcjonowanie społeczne, przebieg i wyniki leczenia chorób somatycznych, a przede wszystkim zwiększając
śmiertelność w tej grupie osób.
Analiza statystyczna badań własnych wykazała, że poziom
depresji mierzony kwestionariuszem HADS przed implantacją
nie miał statystycznie istotnego wpływu na jakość życia w sferze fizycznej, psychologicznej, społecznej i środowiskowej po
implantacji. Istotnym predyktorem jakości życia w sferze środowiskowej po implantacji okazał się być poziom lęku przed
implantacją. Co ciekawe, im wyższy poziom lęku przed implantacją, tym wyższy poziom jakości życia po zabiegu w sferze środowiskowej. W mojej ocenie, wynik może świadczyć
o tym, że lęk u respondentów przed implantacją związany był
z oczekiwaniem tego co może lub ma się stać w przyszłości.
W ten sposób być może lęk wywołał wśród badanych pacjentów strach przed antycypowanym niebezpieczeństwem lub
emocją ukierunkowaną na przyszłe wydarzenia. Lęk w pewnym stopniu spełnił funkcję przystosowawczą. Wyniki licznych
badań wskazują na to, że lęk i związane z nim objawy występują u około 50% pacjentów oddziałów kardiologicznych. [14]
Analiza wyników PRZED i PO zabiegu implantacji pokazuje, że:
Poziom Lęku i Depresji po zabiegu implantacji obniżyła się .
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jakości życia po implantacji. W badaniach własnych najistotniejszym składnikiem FS przed implantacją okazał się
składnik fizyczny. Może to wynikać z faktu zmniejszającej
się sprawności, zdolności adaptacyjnych wobec takich sytuacji jak choroba czy upadki oraz spadkiem fizjologicznych rezerw organizmu. Można stwierdzić, że FS stanowi
problem w populacji osób powyżej 65 roku życia, u których

występują zaburzenia rytmu serca powodujące bradykardię i omdlenia. Analiza badań własnych wykazała, że po
implantacji stymulatora serca komponenty FS obniżyły się,
co miało przełożenie na wzrost jakości życia 6 miesięcy po
wszczepieniu stymulatora serca. Analiza wyników przed
i po zabiegu implantacji pokazuje, że poziom Zespołu Kruchości po zabiegu implantacji obniżył się (tab. 4).

Tabela 3
R

R2

R2skor

F

0,335

0,112

0,073

F(4,90) = 2,84*

B [95%PU BCa]

SE B

β

VIF

Blok 1
Zmienne socjo-kliniczne: (wiek, płeć, ilość chorób
towarzyszących, ilość objawów)

Stała

60,441*

[34,832; 87,135]

12,519

Wiek

–0,437*

[–0,714; -0,152]

0,138

–0,249

1,192

Płeć

–0,44

[–4,023; 2,826]

1,836

–0,018

1,184

Choroby towarzyszące

–0,745

[–2,426; 1,125]

0,836

–0,067

1,116

Objawy

–1,985*

[–3,824; –0,175]

0,98

–0,135

1,052

Jakość życia (T1)

0,164*

[0,118; 0,201]

0,023

0,937

3,323

Lęk (T1)

0,796*

[0,179; 1,305]

0,315

0,416

8,29

Depresja (T1)

–0,463

[–1,173; 0,284]

0,353

–0,24

8,556

TFI (T1)

0,092

[–0,807; 0,961]

0,517

0,017

1,528

Zmiana w akceptacji choroby (T2-T1)

0,934*

[0,685; 1,164]

0,123

0,667

1,643

R

R2

∆R2

R2skor

F(9,85)

∆F(5,85)

0,787

0,619

0,507

0,58

15,355***

22,62***

Adnotacja:
T1 – pomiar przed implantacją; T2 – pomiar po implantacji; R – wartość współczynnika korelacji; R2 – współczynnik determinacji; ∆R2 – zmiana
wartości współczynnika determinacji; R2 skor – skorygowany współczynnik determinacji; F – wartość statystyki testu F; ΔF – zmiana statystyki testu
F; B – niestandaryzowany współczynnik regresji; 95%PU BCa – 95-procentowe przedziały ufności wyznaczone metodą przyspieszoną i skorygowaną
o obciążenie (ang. bias corrected accelerated; BCa); SE B – błąd standardowy dla współczynnika regresji; β – standaryzowany współczynnik regresji; VIF –
współczynnik wariancji inflacji * – efekt istotny statystycznie w oparciu o skorygowane 95% przedziały ufności

Tabela 4
T1 pomiar PRZED implantacją
TFI:
Kwestionariusz nasilenia Kruchości

Me

M

SD

T2 – pomiar PO implantacji
Me

M

SD

Z

T

p

Fizyczne

3

3,44

2

2

2,56

1

–9,381 3916,00 < 0,001

Psychologiczne

2

2,29

1

2

1,85

1

–6,633

990,00 < 0,001

Społeczne

1

1,14

1

1

0,9

1

–4,899

300,00 < 0,001

Adnotacja:
Me – mediana; M – średnia; SD – odchylenie standardowe; T – statystyka testowa testu Wilcoxona; Z – znormalizowana statystyka testowa
testu Wilcoxona; p – poziom istotności statystycznej: * – p < 0.05; ** – p < 0.01; *** – p < 0.001

ZŁOTY CZEPEK

OCENA PARAMETRÓW JAKOŚCI ŻYCIA ZE STYMULATOREM SERCA

Blok 2

Podsumowując wyniki badań przedstawione w pracy,
należy stwierdzić, że wskazują one na złożone wieloczynnikowe uwarunkowania jakości życia osób chorujących
z przyczyn kardiologicznych. U przebadanych pacjentów,
po wszczepieniu rozrusznika serca stwierdzono poprawę
jakości życia. Występowanie wzajemnych zależności pomiędzy funkcjonowaniem fizycznym, psychicznym społecznym i emocjonalnym a stopniem nasilenia objawów
ze strony układu sercowo-naczyniowego powoduje, że
ocena jakości życia nabiera priorytetowego znaczenia.
Można stwierdzić, że jej ocena jest tak samo ważna jak wyniki badań fizykalnych, klinicznych i diagnostyki laboratoryjnej. Dlatego wydaje się być zasadne badanie jakości
życia przy pomocy standaryzowanych kwestionariuszy,
ponieważ istnieje wtedy możliwość uzyskania rzetelnych
i porównywalnych wyników. Wydaje się, że badanie jakości życia może być cennym uzupełnieniem badania lekarskiego, opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, szczególnie
w przypadku pacjentów w podeszłym wieku i przewlekle
chorych. Współczesna nauka dąży do objęcia holistyczną opieką każdego pacjenta w celu przywrócenia zaburzonych funkcji organizmu, a jeżeli u pacjenta występują
schorzenia przewlekłe, do uzyskania takiego przystosowania aby mógł osiągnąć samodzielność, sprawność
i niezależność.
WNIOSKI:
1. Implantacja stymulatora serca przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów w podeszłym wieku.
2. U pacjentów po implantacji stymulatora serca istnieje
korelacja między wiekiem a jakością życia.
3. Im wyższy poziom akceptacji choroby przed implantacją
tym lepsza jakość życia pacjentów po implantacji stymulatora
serca.
4. Lęk przed implantacją wpływa na poprawę jakości życia
po implantacji stymulatora serca.
5. Większe nasilenie objawów zespołu kruchości przed implantacją jest istotnym predyktorem wyższego poziomu jakości życia po implantacji stymulatora serca.
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USTAWA
z dnia 1 lipca 2011 r.
o samorządzie pielęgniarek i położnych ( DZ. U. z 2021r. poz. 628)

WYBORY DELEGATÓW NA ZJAZD

Art. 7. 1. Organami okręgowej izby są:
1) okręgowy zjazd;
2) okręgowa rada;
3) okręgowa komisja rewizyjna;
4) okręgowy sąd;
5) okręgowy rzecznik.
2. Okręgową izbę tworzą pielęgniarki i położne wpisane do
rejestru pielęgniarek i położnych prowadzonego przez okręgową radę.
3. Obszar działania poszczególnych okręgowych izb, ich
liczbę i siedziby ustala Naczelna Rada na wniosek właściwych
okręgowych zjazdów.
Art. 8. 1. Kadencja organów izby trwa 4 lata. Organy te działają do czasu pierwszego posiedzenia nowo wybranych organów.
2. Wyboru zastępcy rzecznika odpowiedzialności zawodowej dokonuje się na okres kadencji rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Zastępca rzecznika odpowiedzialności
zawodowej pełni funkcję do czasu wyboru nowego zastępcy
rzecznika odpowiedzialności zawodowej.
3. Funkcję:
1) przewodniczącego okręgowej rady, wiceprzewodniczącego okręgowej rady, skarbnika okręgowej rady, przewodniczącego komisji rewizyjnej, przewodniczącego sądu pielęgniarek i położnych, okręgowego rzecznika oraz sekretarza
okręgowej rady,

2) Prezesa Naczelnej Rady, Wiceprezesa Naczelnej Rady,
Skarbnika Naczelnej Rady, Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Naczelnego Sądu, Naczelnego Rzecznika oraz Sekretarza Naczelnej Rady – można nieprzerwanie pełnić nie dłużej niż przez 2 następujące po sobie
kadencje; pełnienie danej funkcji dłużej niż przez 24 miesiące
w danej kadencji przyjmuje się za pełnienie jej przez pełną kadencję.

4. 1) Jeżeli kadencja organów izby, o której mowa
w ust. 1, upływa w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 159, 180
i 255), lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega
ona przedłużeniu do czasu wyboru organów izby na nową
kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
Zdanie drugie ust. 1 stosuje się.

1) Dodany przez art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania
ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. poz. 1493), która weszła w życie z dniem 1 września
2020 r.
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Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych

Uchwała Nr 549/VII/2022
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 23 czerwca 2022 r.
w sprawie określenia kalendarza wyborczego

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca
2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U.
2021 poz. 628) oraz Regulaminu wyborów do organów izb
oraz trybu odwoływania ich członków stanowiącego załącznik do Uchwały nr 2I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji z dnia 5 czerwca
2019 r. w sprawie Regulaminu wyborów do organów izb
oraz trybu odwoływania ich członków, oraz art. 14 hb ust.
1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095
ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych określa następujący kalendarz wyborczy wyborów delegatów na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych:

Naczelna Rada
Pielęgniarek i Położnych

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych przekaże do dnia
30.10.2022 r. okręgowym radom pielęgniarek i położnych informację o ustalonej liczbie delegatów na VIII Krajowy Zjazd
Pielęgniarek i Położnych z danej okręgowej izby pielęgniarek
i położnych, wynikającej z rejestru pielęgniarek i rejestru położnych prowadzonych dla tej izby na dzień 1.10.2022 r.
Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do dnia
31.03.2023 r. przeprowadzą okręgowe zjazdy, na których wybrani
zostaną delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.
Okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do
dnia 10.04.2023 r. przekażą dane delegatów na VIII Krajowy
Zjazd Pielęgniarek i Położnych według załączonego wzoru stanowiącego załącznik do uchwały.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas

Uchwała Nr 562/VII/2022
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.,
o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2021 r.
poz. 628.) oraz Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek
i Położnych stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
VII Kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu
Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, art. 14 hb ust.
1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2021, poz. 2095
ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje
zmiany w § 1 Uchwały nr 550/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
poprzez nadanie nowego brzmienia:
„Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala, że VII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbędzie się w dniach
15–17.05.2023 r. w Warszawie”.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz NRPiP
Joanna Walewander

Prezes NRPiP
Zofia Małas

WYBORY DELEGATÓW NA ZJAZD

w sprawie zmiany uchwały nr 550/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
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Celem Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym” jest
przekonanie władz państwowych, samorządowych
oraz opinii publicznej do pilnej potrzeby budowy
w Polsce nowoczesnego systemu wsparcia osób
niesamodzielnych

APEL OTWARTY

Opieka długoterminowa jest na skraju przepaści, wprowadzony od 1 lipca br. kolejny
wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia doprowadzi do jej upadku – twierdzą
przedstawiciele organizacji branżowych apelując o naprawę sytuacji w sektorze opieki
nad osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi.

APEL OTWARTY
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KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ
dr n. o zdr. IZABELA KAPTACZ
Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej, Katedra Pielęgniarstwa,
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

L. dz.2/05/2022

Częstochowa, 13.05.2022 r.

Szanowny Pan
Dr Waldemar Kraska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Zdrowia
w Warszawie
Szanowny Panie Ministrze,
W związku z napływającymi zgłoszeniami ze strony środowiska pielęgniarek pracujących
w podmiotach leczniczych realizujących świadczenia z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz
od konsultantów wojewódzkich w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, o trudnościach
w zakresie stwierdzania zgonów i uzyskania karty zgonu pacjentów chorujących na przewlekłe,
postępujące, niepoddające się leczeniu choroby, obejmowanych opieka przez Zespół Domowej
Opieki Paliatywnej /Hospicjum domowe oraz przebywających w Stacjonarnym Ośrodku Opieki
Paliatywnej, rzadziej w oddziale medycyny paliatywnej, zwracam się z prośbą o uwzględnienie
w nowelizowanej ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz aktach wykonawczych,
możliwości po dokonaniu oględzin, stwierdzenia zgonu i wystawania karty zgonu przez pielęgniarkę
z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej u pacjentów, którzy byli objęci
opieką paliatywną.

Włączenie pielęgniarek do grupy osób z uprawnieniami do stwierdzania zgonu i wstawiania
karty zgonu jest odpowiedzią na dynamiczną sytuację i potrzeby społeczne oraz zmieniającą się rolę
pielęgniarek w opiece nad chorym, oraz będzie wstępem do dalszych działań, mających na celu
wprowadzenie w bezpieczny i należyty sposób realizację powyższej nowej kompetencji dla
KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA OPIEKI PALIATYWNEJ
pielęgniarek specjalistów w dziedzinie
pielęgniarstwa opieki paliatywnej.
dr n. o zdr. IZABELA KAPTACZ
Zakład Medycyny i Opieki Paliatywnej, Katedra Pielęgniarstwa,
Z poważaniem,
Signature Not Verified
Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet
Medyczny w Katowicach
dr n.
o zdr. Izabela Kaptacz
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Kaptacz
Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnejData: 2022.05.13 10:30:49 CEST

Adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej
tel./fax 34 360-54-91, 34 360-55-37, 42-202 Częstochowa, ul Krakowska 45a
e-mail: ikaptacz@gmail.com, tel. kom. +48 501 0466654

OPIEKA PALIATYWNA

Z powodu trudnej sytuacji kadrowej, finansowej i mało atrakcyjnych wynagrodzeń
w jednostkach opieki paliatywnej i hospicyjnej, utrudnione jest zagwarantowanie sprawnej
dostępność do lekarza, który mógłby stwierdzić zgon i wystawić kartę zgonu. Priorytetowe stają się
wizyty u pacjentów, a umowy z podwykonawcą oscylują w granicach ok. 200 zł za stwierdzenie zgonu.
Uciążliwa i przedłużająca się na wiele godzin procedura stwierdzenia zgonu wydłuża w czasie
dopełnianie formalności związanych z pochówkiem przez rodzinę zmarłego.
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ZARZĄDZENIE NR 93/2022/DSOZ
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

WARUNKI ZAWIERANIA
UMÓW O UDZIELANIU
ŚWIADCZEŃ OPIEKI
ZDROWOTNEJ
z dnia 25 lipca 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.1)) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

26 lipca „3)
2022
r. weszło w życie Zarządzenie Nr 93/2022/DSOZ Prezesa Narodowego
świadczenia położnej poz w tym:
Funduszu Zdrowia,
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji
a) świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
umów o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
b) świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;”;
zdrowotna,
którego przepisy stosuje się do rozliczenia świadczeń udzielanych od
2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
1 lipca 2022 r. Zmianie uległa wartość stawek kapitacyjnych porad i ryczałtów –
„2. Do obliczenia wysokości kwartalnego dodatku motywacyjnego, o którym mowa w ust.1,
wartość zjednostki
rozliczeniowej
podwyższona została o 6,26%. Wartość jednostki
zastrzeżeniem
§ 53 ust. 1, po zakończeniu:
rozliczeniowej
stawki
kapitacyjnej
dotyczącego
transportu
sanitarnego
1) I kwartału,
przyjmuje
się stosunekryczałtu
liczby osób,
którym wykonano
świadczenie ChUK
według stanu na
ostatni
dzień
pierwszego
kwartału,
do
liczby
osób
kwalifikujących
się
do
świadczeń
ChUK
będących
podwyższona została o 13,1%.
na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego
kwartału;

2) II kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu
ZARZĄDZENIE
NR 93/2022/DSOZ
na ostatni dzień drugiego kwartału,
do liczby osób
kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących
PREZESA NARODOWEGO
FUNDUSZU
ZDROWIA
na listach świadczeniobiorców
danego świadczeniodawcy
według
stanu na pierwszy dzień pierwszego
kwartału;
z dnia 25 lipca 2022 r.
3) III kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu
na ostatni dzień trzeciego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących
zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna
kwartału;

zarządzeniu
Nr 79/2022/DSOZ
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r.
3) §w1.§ W
23 ust.
2 otrzymuje
brzmienie:
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
„2. Stawka kapitacyjna lekarza poz korygowana jest z zastosowaniem współczynnika:
podstawowa opieka zdrowotna, wprowadza się następujące zmiany:
1) 2,7 - w przypadku osoby do 6. roku życia;
1) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
2) 1,2 - w przypadku osoby od 7. do 19. roku życia;
„3) świadczenia położnej poz w tym:
3) 1,0 - w przypadku osoby od 20. do 39. roku życia;
a) świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
4) 1,34 - w przypadku osoby od 40. do 65. roku życia;
b) świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;”;
5) 2,7 - w przypadku osoby od 66. do 75. roku życia;
2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do obliczenia wysokości kwartalnego dodatku motywacyjnego, o którym mowa w ust.1,
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834,
z zastrzeżeniem § 53 ust. 1, po zakończeniu:

1) Zmiany

1981, 2120, 2232 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526, 583, 655, 807, 974, 1002, 1079, 1265 i 1352.

1) I kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na
ostatni dzień pierwszego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: AE3BC1B2-8EDA-454B-AC30-4BF148213278.
Podpisany
Strona 1
na listach świadczeniobiorców danego
świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego
kwartału;
2) II kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu
na ostatni dzień drugiego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących
na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego
kwartału;
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4) IV kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu
Na podstawie
art. 102
5 pkt 21 i 25
oraz art.do
159liczby
ust. 2 osób
ustawykwalifikujących
z dnia 27 sierpnia
o świadczeniach
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dzieńust.czwartego
kwartału,
się2004
do r.
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ChUK
opieki zdrowotnej
ze środków publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz.
1285,stanu
z późn.
zm.1)) zarządza
będących finansowanych
na listach świadczeniobiorców
danego świadczeniodawcy
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się, co następuje:
pierwszego kwartału.”;
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§ 1. W zarządzeniu Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r.
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
podstawowa opieka zdrowotna, wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) świadczenia położnej poz w tym:
a) świadczenia położnej poz w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
b) świadczenia położnej poz w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;”;
2) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do obliczenia wysokości kwartalnego dodatku motywacyjnego, o którym mowa w ust.1,
z zastrzeżeniem § 53 ust. 1, po zakończeniu:
1) I kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu na
ostatni dzień pierwszego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących
na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego
kwartału;
2) II kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu
na ostatni dzień drugiego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących
na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego
kwartału;
3) III kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu
na ostatni dzień trzeciego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK będących
na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień pierwszego
kwartału;
4) IV kwartału, przyjmuje się stosunek liczby osób, którym wykonano świadczenie ChUK według stanu
na ostatni dzień czwartego kwartału, do liczby osób kwalifikujących się do świadczeń ChUK
będących na listach świadczeniobiorców danego świadczeniodawcy według stanu na pierwszy dzień
pierwszego kwartału.”;
3) w § 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Stawka kapitacyjna lekarza poz korygowana jest z zastosowaniem współczynnika:
1) 2,7 - w przypadku osoby do 6. roku życia;
2) 1,2 - w przypadku osoby od 7. do 19. roku życia;
3) 1,0 - w przypadku osoby od 20. do 39. roku życia;
4) 1,34 - w przypadku osoby od 40. do 65. roku życia;
5) 2,7 - w przypadku osoby od 66. do 75. roku życia;
6) 3,1 - w przypadku osoby powyżej 75. roku życia;

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834,
3,1 2232
- w przypadku
domu
zwanego
daleji 1352.
"DPS", lub placówki
1981,7)2120,
i 2270 oraz zpodopiecznego
2022 r. poz. 64, 91,
526,pomocy
583, 655,społecznej,
807, 974, 1002,
1079, 1265

socjalizacyjnej, interwencyjnej lub resocjalizacyjnej; w tym przypadku nie stosuje się współczynnika
6) określonego
3,1 - w przypadku
w pkt osoby
1-6; powyżej 75. roku życia;
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pomocy
społecznej,
zwanego
"DPS", lubnie
placówki
8) 3,2 - w przypadku osoby z chorobą przewlekłą,
o której
mowa w
ust. 9; wdalej
tym przypadku
stosuje
socjalizacyjnej,
interwencyjnej
lub
resocjalizacyjnej;
w
tym
przypadku
nie
stosuje
się
współczynnika
się współczynnika określonego w pkt 1-7.”;
określonego w pkt 1-6;
4) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
8) 3,2 - w przypadku osoby z chorobą przewlekłą, o której mowa w ust. 9; w tym przypadku nie stosuje
§ 2. Przepisy
zarządzeniaokreślonego
stosuje się do
rozliczania
się współczynnika
w pkt
1-7.”; świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2022 r.
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3. Zarządzenie
wchodzibrzmienie
w życie z określone
dniem następującym
po do
dniu
podpisania.
4) §załącznik
nr 1 otrzymuje
w załączniku
niniejszego
zarządzenia.
PREZES
§ 2. Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od
dnia 1 lipca 2022 r.
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
Filip
Nowak
PREZES
Prezes Narodowego
Funduszu ZDROWIA
Zdrowia
NARODOWEGO
FUNDUSZU
/Dokument podpisano elektronicznie/
Filip Nowak
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
/Dokument podpisano elektronicznie/

1.13

Ferrytyna *

Świadczenie

20,00

1.14

Witamina B12 *

Świadczenie

21,00

1.15

Kwas foliowy *

Świadczenie

16,00

1.16

Anty–CCP *
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Załącznik do zarządzenia Nr 93/2022/DSOZ

1.17

57, 00
Prezesa
Narodowego
Funduszu
Zdrowia
Załącznik
doŚwiadczenie
zarządzenia
Nr 93/2022/DSOZ
93/2022/DSOZ
Wyciąg z załącznika
do
zarządzenia
Nr
zPrezesa
dnia 25Narodowego
lipca
2022 r.Funduszu Zdrowia
CRP - szybki test ilościowy (populacja do ukończenia 6 r.ż.) *
Świadczenie
14,00

1.18

Przeciwciała anty-HCV *

1.19

Antygen H. pylori w kale – test kasetkowy *

1.20
L.p.

Antygen H. pylori w kale – test laboratoryjny *
Nazwa świadczenia

1.21
L.p.

Strep-test *

2.1
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lekarza poz poz
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22,00

Świadczenie

23,00
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Stawka
kapitacyjna
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Świadczenia lekarza poz –poz
w przypadku
192,00
akredytacyjnego
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1.1a
2.2
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1.2
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Wizyta
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z dnia 25 lipca 2022 r.
Wartości stawek kapitacyjnych, porad Świadczenie
i ryczałtów

3.8

Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy
świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do
świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54
ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art.
12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym
ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku
z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Wizyta

14,44

3.9

Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań
osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji
(EKUZ, Certyfikat)

Wizyta

14,44

3.10

Świadczenie położnej poz – pobranie materiału z szyjki macicy do
przesiewowego badania cytologicznego

Wizyta

22,21

3.11

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie
do 10. tyg. ciąży

Wizyta

238,74

3.12

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie
od 11. do 14. tyg. ciąży

Wizyta

155,46

3.13

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie
od 15. do 20. tyg. ciąży

Wizyta

155,46

3.14

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie
od 21. do 26. tyg. ciąży

Wizyta

186,55

3.15

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie
od 27. do 32. tyg. ciąży

Wizyta

155,46

3.16

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie
od 33. do 37. tyg. ciąży

Wizyta

155,46

3.17

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie
od 38. do 39. tyg. ciąży

Wizyta

155,46

3.18

Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie
po 40. tyg. ciąży

Wizyta

155,46

3.19

Wizyta związana z wykonaniem Holtera RR

Wizyta

134,37

4.1

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej

4.1a

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej – certyfikat
akredytacji w zakresie POZ

Stawka
kapitacyjna
Stawka
kapitacyjna

4.2

Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej udzielane
w ramach grupowej profilaktyki fluorkowej

Stawka
kapitacyjna

6,36

5.1

Świadczenia transportu sanitarnego w POZ – przewozy
realizowane w ramach gotowości

Stawka
kapitacyjna

6,96

5.2

Świadczenie transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ – przewóz
na odległość (tam i z powrotem) 121 - 400 km

Ryczałt za
przewóz

278,93

5.3

Świadczenie transportu sanitarnego „dalekiego” w POZ – przewozy
na odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 km

Ryczałt za każdy
km przewozu
ponad 400

1,13

6.1

koordynacja opieki - zadania koordynatora

stawka
kapitacyjna

6,72
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100,20
101,28
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*Świadczenia o których mowa w załączniku nr 1 Część IVa rozporządzenia MZ- świadczenia realizowane w ramach budżetu
powierzonego
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POWRÓT DO TRADYCJI
KŁODZKO – CZEPKOWANIE

sztandarowych – Wyższej Szkoły Medycznej oraz Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu, po odśpiewaniu
hymnu pielęgniarskiego oraz złożeniu ślubowania nastąpiła
ceremonia czepkowania.
Tradycja czepkowania ma swoją historię i łączona jest
z przynależnością do grupy zawodowej pielęgniarek i położnych. Czepek – symbol pielęgniarstwa, symbol, który tworzy
nas – tworzy naszą tożsamość, daje nam poczucie dumy.

POWRÓT DO TRADYCJI

20 czerwca 2022 r. w Wyższej Szkole Medycznej w Kłodzku
odbyła się uroczystość czepkowania, podczas której studenci po
pierwszym roku studiów kierunku Pielęgniarstwo – 47 osób,
po raz pierwszy na kierunku Położnictwo – 10 osób złożyli ślubowanie rozpoczynające się od słów „Z głęboką czcią i dumą
przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki / położnej…”
Uroczystość czepkowania już na stałe wpisała się w tradycję Wyższej Szkoły Medycznej w Kłodzku. W obecności pocztów
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WAŁBRZYCH – DYPLOMATORIUM

POWRÓT DO TRADYCJI

5 lipca 2022 r. w Auditorium Novum Państwowej
Uczelni Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbyło się
dyplomatorium 2022. Mury uczelni opuściło liczne
grono absolwentów. Podczas uroczystości odbyło się
uroczyste dyplomowanie 19 absolwentów studiów
I stopnia kierunku Pielęgniarstwo. Zakończenie edukacji
zawodowej uhonorowane zostało nałożeniem czepka –

symbolu zawodowego. Ważną częścią uroczystości było
złożenie przyrzeczenia pielęgniarskiego. odśpiewania
hymnu pielęgniarskiego. Doniosłą oprawę uroczystości
nadało uczestnictwo pocztów sztandarowych – Państwowej Uczelni i Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu. Nie brakowało wzruszeń, gratulacji
i serdecznych życzeń.
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URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Departament Zdrowia

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Walońska
3-5, 50-413
Wrocław, tel. 71 770 40 04, fax 71 770 43 11
Departament
Zdrowia

Walońska 3-5, 50-413 Wrocław, tel. 71 770 40 04, fax 71 770
43 11
Wrocław,

DZ-Z-II.9050.4.2022

29 lipca 2022r.

Priorytetowe założenia programu stypendialnego zakładają przyznawanie
1)nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
Stypendium studentowi III roku, który spełnia łącznie następujące warunki:
2)nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym
ubiega się o przyznanie stypendium;
1)nie powtarza roku, w którym ubiega się o przyznanie stypendium;
3)uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0.
2)nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, w którym
ubiega się o przyznanie stypendium;
O stypendium mogą ubiegać się studenci III roku kierunków: pielęgniarstwo,
3)uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0.
położnictwo i ratownictwo medyczne, którzy zgodnie z przyjętymi zasadami
i kryteriami zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia - w terminie 6 miesięcy
O stypendium mogą ubiegać się studenci III roku kierunków: pielęgniarstwo,
od ukończenia studiów - przez okres co najmniej 3 lat w podmiocie leczniczym,
położnictwo i ratownictwo medyczne, którzy zgodnie z przyjętymi zasadami
dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie.
i kryteriami zobowiążą się do podjęcia zatrudnienia - w terminie 6 miesięcy
Celem realizacji zobowiązania, o którym mowa powyżej zatrudnienie może przyjąć
od ukończenia studiów - przez okres co najmniej 3 lat w podmiocie leczniczym,
formę umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej:
dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie.
1) w jednym podmiocie leczniczym - w wymiarze czasu odpowiadającemu
Celem realizacji zobowiązania, o którym mowa powyżej zatrudnienie może przyjąć
pełnemu etatowi, tj. przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie
formę umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej:
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym lub
1) w jednym podmiocie leczniczym - w wymiarze czasu odpowiadającemu
2) w więcej niż jednym podmiocie leczniczym - łącznie w wymiarze czasu
pełnemu etatowi, tj. przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie
odpowiadającemu pełnemu etatowi, tj. przeciętnie 37 godzin 55 minut na
pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym lub
tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie
2) w więcej niż jednym podmiocie leczniczym - łącznie w wymiarze czasu
rozliczeniowym.
odpowiadającemu pełnemu etatowi, tj. przeciętnie 37 godzin 55 minut na
Istotnym novum tegorocznej edycji Programu jest zapis dotyczący możliwości
tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
rozliczeniowym.
W poprzednich edycjach stypendysta zobowiązany był podjąć zatrudnienie
Istotnym novum tegorocznej edycji Programu jest zapis dotyczący możliwości
wyłącznie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.
W poprzednich edycjach stypendysta zobowiązany był podjąć zatrudnienie
wyłącznie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
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Pani
Wrocław, 29 lipca 2022r.
Maria Pałeczka
DZ-Z-II.9050.4.2022
Przewodnicząca Okręgowej
Pani
Rady Pielęgniarek i Położnych
Maria Pałeczka
w Wałbrzychu
Przewodnicząca Okręgowej
Szanowna Pani Przewodnicząca,
Rady Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu
uprzejmie informuję, że w dniu 14 lipca 2022r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego
Szanowna Pani Przewodnicząca,
podjął uchwałę w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr X/255/19 SWD z dnia 12
września 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów
uprzejmie informuję, że w dniu 14 lipca 2022r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego
pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i
podjął uchwałę w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr X/255/19 SWD z dnia 12
ratownictwo medyczne (Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
września 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów studiów
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego).
pierwszego stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo i
ratownictwo medyczne (Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
Priorytetowe założenia programu stypendialnego zakładają przyznawanie
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego).
Stypendium studentowi III roku, który spełnia łącznie następujące warunki:
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Przyznaje się stypendia w ramach kwoty określonej na ten cel w budżecie
Dolnośląskiego
każdego w jednakowej wysokości 1 500,00 złotych
rzyznaje się stypendia w ramach kwotyWojewództwa
określonej na
ten cel w dla
budżecie
brutto
miesięcznie
(słownie:
jedenzłotych
tysiąc pięćset złotych).
Województwa Dolnośląskiego dla każdego wPrzyznaje
jednakowej
wysokości
1
500,00
się stypendia w ramach kwoty określonej na ten cel w budżecie
rutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych). Dolnośląskiego dla każdego w jednakowej wysokości 1 500,00 złotych
Województwa
W budżecie Województwa Dolnośląskiego zabezpieczono środki na realizację
brutto miesięcznie (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
stypendiów
roku
akademickim
2022/2023
w ramach
zadania
Program
W budżecie Województwa Dolnośląskiego
zabezpieczono
środki
realizację
Przyznaje
się wstypendia
wna ramach
kwoty określonej
na ten
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w budżecie
stypendialny
dla
kadry medycznej,
w łącznej
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665 000,00
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225
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zadania
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Województwa
Dolnośląskiego
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1
500,00
złotych
W budżecie Województwa Dolnośląskiego zabezpieczono środki na realizację
000,00
zł na665
2022r.
oraz
450tym:
000,00
zł na złotych).
2023r.) tj. zapewniające możliwość
ypendialny dla kadry medycznej, w łącznej
wysokości
000,00
zł
(w
225
brutto
miesięcznie
(słownie:
jeden
tysiąc
pięćset
stypendiów w roku akademickim 2022/2023 w ramach zadania pn.: Program
udzielenia
stypendium
w wysokości
1.500 zł brutto - 50 studentom studiów
00,00 zł na 2022r. oraz 450 000,00 zł na
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możliwość
stypendialny
dla
kadry medycznej,
w łącznej wysokości 665 000,00 zł (w tym: 225
pierwszego
stopnia
kształcących
się na kierunkach
pielęgniarstwo,
i
dzielenia stypendium w wysokości 1.500
złbudżecie
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50
studentom
studiów
W000,00
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środki napołożnictwo
realizację
zł na 2022r. oraz 450 000,00 zł na
2023r.) tj. zapewniające
możliwość
ratownictwo
medyczne.
erwszego stopnia kształcących się na kierunkach
i 1.500 zł
stypendiów
w
roku akademickim
2022/2023
w brutto
ramach - zadania
pn.: Program
udzieleniapielęgniarstwo,
stypendium
wpołożnictwo
wysokości
50 studentom
studiów
atownictwo medyczne.
stypendialny
dla
kadry
medycznej,
w
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wysokości
665
000,00
zł
tym: 225 i
pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach pielęgniarstwo,(wpołożnictwo
W okolicznościach
określonych
powyżej,
związku
z planowanym
w dniach
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3w -związku
28 października
2022
wniosków
stypendiów
W okolicznościach określonych powyżej, udzielenia
z planowanym
wnaborem
dniach
stypendium
w
wysokości
1.500
zł bruttoo -przyznanie
50 studentom
studiów dla
studentów
studiówkształcących
pierwszego
stopnia
kształcącychpielęgniarstwo,
się na kierunkupołożnictwo
pielęgniarstwo,
- 28 października 2022 naborem wniosków
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stypendiów
dla kierunkach
pierwszego
stopnia
siępowyżej,
na
i
W okolicznościach
określonych
w związku z planowanym
w dniach
położnictwo
i ratownictwo
medyczne zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie
udentów studiów pierwszego stopnia kształcących
się
na
kierunku
pielęgniarstwo,
ratownictwo
medyczne.
3 - 28 października 2022 naborem wniosków o przyznanie stypendiów dla
przedstawiciela
do składu komisji
oceniającej wnioski o przyznanie stypendiów dla
ołożnictwo i ratownictwo medyczne zwracam
się z uprzejmą
o wskazanie
studentów
studiów prośbą
pierwszego
stopnia kształcących się na kierunku pielęgniarstwo,
ww.
grup
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danych
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do wskazanejwosoby.
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3przedstawiciela
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2022
naborem
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o
przyznanie
stypendiów
dla dla
składu komisji oceniającej wnioski o przyznanie stypendiów
Informacjastudiów
w przedmiotowej
sprawiekształcących
umożliwi przygotowanie
projektu uchwały
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pierwszego
stopnia
się na kierunku
pielęgniarstwo,
ww. grup studentów
oraz podanie
danych teleadresowych
do wskazanej
osoby.
Zarządu
Województwa
Dolnośląskiego
w sprawie
ogłoszeniaprośbą
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wniosków o
formacja w przedmiotowej sprawie umożliwi
przygotowanie
projektu
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położnictwo
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medyczne
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o wskazanie
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studiów
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stopnia
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arządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie
ogłoszenia
naboru
wniosków
o
przedstawiciela
do
składu
komisji
oceniającej
wnioski
o
przyznanie
stypendiów
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Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o
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celemmedyczne
oceny formalnej
i merytorycznej wniosków.
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stopnia
na
kierunkach
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Z wyrazami
poważania
pielęgniarstwo,
i ratownictwo
medyczne,
mających
swoją siedzibę na
12 sierpnia br.,położnictwo
załączam wyrazy
poważania.
Anna Wojtysiak
Z wyrazami
poważania Dolnośląskiego.
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Z wyrazami
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Anna
Wojtysiak
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ział Nadzoru Medycznego, Departament Zdrowia Pismo
Dyrektor Departamentu Zdrowia
Aldonae-mail:aldona.szczypkowska@dolnyslask.pl
Szczypkowska, Wydział Zdrowia
. Walońska 3-5, Wrocław 50-413, tel.071 770 42 93; adres
Dział
Nadzoru
Medycznego,
Departament
Zdrowia
(podpis
elektroniczny)
dres e-mail:aldona.szczypkowska@dolnyslask.pl
ul. Walońska
3-5, Wrocław
tel.071 770 42 93;
Pismo
przygotowała
i sprawę 50-413,
prowadzi:
adres e-mail:aldona.szczypkowska@dolnyslask.pl
Aldona
Szczypkowska, Wydział Zdrowia
2
Dział Nadzoru Medycznego, Departament Zdrowia
ul. Walońska 3-5, Wrocław 50-413, tel.071 770 42 93;
adres e-mail:aldona.szczypkowska@dolnyslask.pl
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Czasami można wyleczyć.
Często złagodzić dolegliwości,
pielęgnować trzeba zawsze.
Edward L. Trudeau

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI



