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BIULETYN INFORMACYJNY OIPiP w ELBLĄGU
wydawany przez naszą izbę jest oficjalnym pismem samorządu zawodowego

pielęgniarek i położnych.
Rozprowadzany jest bezpłatnie wśród członków samorządu.

WYDAWCA:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

ul. Morcinka 10 B, 82-
tel. 55 233-98-79, fax. 55 235-53-93

Adres poczty elektronicznej: izbaelb@wp.pl
OIPiP szkolenia.izbaelb@wp.pl

Adres poczty elektronicznej Redakcji Biuletynu: izbaelb.redakcja@wp.pl
                                                

Strona internetowa: www.oipip.elblag.pl
Bank Millennium Oddział Elbląg,     

Nr 04116022020000000050258566
Informacji na temat realizacji zadań samorządu i działalności Okręgowej Izby udzielają:  
mgr Halina NOWIK –                                            

                                   
- wtorki  godz. 7.00 – 17.00
- – 11.00
- czwartki  godz. 7.00 – 9.00 

Elżbieta FAŁKOWSKA –

- wtorki  godz. 15.00 – 17.00 

mgr Zofia KASPROWICZ–                                                      

- wtorki  godz. 15.00 – 17.00 
- – 17.00

mgr Grażyna ONOSZKO-PÓŁTORAK –                                        
y:                                                                                                                                                          

- wtorki w godz. 15.00 – 17.00
                       

mgr Regina ZIMNOCH
interesantów w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 16.00

mgr Bożena MACHURA Grażyną CHOIŃSKĄ
w w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30

Biuletyn redaguje Komisja Redakcyjna – Małgorzata Uścinowicz,
- Barbara Kardasz, Regina Kowalczyk, Regina Zimnoch.
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SŁOWO 
PRZEWODNICZĄCEJ ORPiP

Pa

W

opiece zdrowotnej, zapowiedziana ustawa o medycynie szkolnej. Nie wiemy jeszcze, jakie 

zrealizowania jeden wspólny cel – zdro – nas samych.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy życzę Państwu:

Świąt prawdziwie Wielkanocnych
z jajkiem, słońcem i Dyngusem roześmianym.

Z wiarą mocną w lepsze jutro i nadzieją w sercu.
Niech przy stole zasiądą Przyjaciele, których miłość, dobroć i radość 

pozostaną z nami na długi czas…

Halina Nowik
Przewodnicząca Okręgowej Rady

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
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XXVI OKRĘGOWY ZJAZD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 
W ELBLĄGU

Zofia Kasprowicz Sekretarz ORPiP w Elblągu

-

11 rejonach wyborczych. 

hronie 

przez Ministerstwo Zdrowia zmianami w 

Wystąpienie Przewodniczącej ORPiP 
Haliny Nowik

• Panią Elżbietę Gelert –

• Pana Krzysztofa Nowosielskiego –
Andrzeja Kobylarza,

• Panią Katarzynę Dośla –
-

• Pana Krzysztofa Kiersz – -
Mazurskiego,

• Pana Witolda Wróblewskiego –
• Panią Iwonę Kacprzyk –

• Panią Beatę Ostrzycką –
Rodzinnego,

• Panią Iwonę Chełchowską – Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie 

• Panią Wiolettę Gadecką –
Psychiatrycznego,

• Panią Teresę Kocbach -
Opieki Paliatywnej,

• Pana Grzegorza Kleps – -Mazurskiej Izby Lekarsko-
Weterynaryjnej w Olsztynie,
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• Panią Barbarę Dyrla – Kierownika Referatu Zdrowia i Spraw S

• Panią Halinę Sałata – -

• Panią Annę Szyszka – -

oraz sponsorów Zjazdu przedstawicieli firm: FARMINA, TU INTER POLSKA S.A. oraz 
REAL w Olsztynie 

Przewodnic

-

Prezydium Zjazdu: Zyta Kemska, Elżbieta Fałkowska, Grażyna 
Onoszko-Półtorak

Do Komisji Mandatowej wybrano: 
Przewod –

–

Komisje Zjazdowe: w składzie Bożena 
Wysocka, Beata Skoczeń, Zofia 
Kasprowicz, Małgorzata Uścinowicz, 
Bożena Tyc

-
Zjazdu,

-

poszczególnych organów izby za okres 2016 roku. Wszystkie przedstawione sprawozdania 

z

oraz plan finansowy na rok 2017.
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,
WYKAZ PRZYJĘTYCH UCHWAŁ

Uchwała Nr 1
Uchwała Nr 2
Uchwała Nr  3
  
Uchwała Nr 4

Uchwała Nr 5 Rzecznika 

Uchwała Nr 6 

Uchwała Nr 7 j
 

Uchwała Nr 8 
 

Uchwała Nr 9 w sprawie pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2016. 

Uchwała Nr 10 w sprawie zasad gospoda                         

Uchwała Nr 11                         
 

                                        
WYKAZ PRZYJĘTYCH WNIOSKÓW

Wniosek Nr 1 w sprawie opracowania apelu kierowanego do Ministra Zdrowia, Prezesa 

Wniosek Nr 2 w sprawie opracowania apelu kierowanego do Ministra Zdrowia, Prezesa 

wprowadzenia w aktach prawnych zapisów 

ych 
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Wniosek Nr 3 w sprawie opracowania apelu o zachowanie obe

Nowik, Delegat Rejonu Wyborczego Nr 6.
Wniosek Nr 4

                       

Wniosek kiero

APELE I WNIOSEK OPRACOWANE PRZEZ DELEGATÓW                                             
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU 

APEL NR 1
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

z dnia 18 marca 2017 roku
w sprawie: utrzymania i wzmocnienia roli i pozycji pielęgniarek i położnych, które 

samodzielnie kontraktują świadczenia z zakresu pielęgniarki i położnej POZ

Skierowany do:
Ministra Zdrowia, 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, 
Naczelnej Ra

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują                              
o podjęcie działań mających na celu utrzymanie roli i pozycji pielęgniarek i położnych, 
samodzielnie kontraktujących świadczenia z zakresu Podstawowej Opieki Zdrowotnej. 

Uzasadnienie:

docelowym kierunkiem nowej ustawy o POZ. Jej ogólnikowy charakter daje wiele 

, by w dalszych pracach legislacyjnych nie 
stotnym elementem 

funkcjonowania systemu POZ.
projekt

nkcjonowaniu Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
charakter

POZ przypisana zostaje lekarzowi, który ma 

9 

 

 

ka w swojej dziedzinie 

Ranga problemu ,

kompetencjach i samodziel
w systemie POZ.

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU
Grażyna Onoszko-Półtorak Zyta Kemska

APEL NR 2
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

z dnia 18 marca 2017 roku
w sprawie: wprowadzenia w aktach prawnych zapisów gwarantujących zachowanie 

wzrostu płac pielęgniarek i położnych, określonych dotychczas w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, niezależnie  od zmian wdrażanych w zakresie 
sposobu finansowania świadczeń realizowanych przez podmioty lecznicze                                                        

we wszystkich rodzajach świadczeń.
Skierowany do:
Ministra Zdrowia, 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

u Krajowego  

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują                               
o zagwarantowanie w aktach prawnych zachowania wzrostu płac pielęgniarek                              
i położnych, określonych dotychczas w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia                           
8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, niezależnie od wdrażanych zmian w zakresie sposobu finansowania 
świadczeń realizowanych przez podmioty lecznicze we wszystkich rodzajach świadczeń.
Uzasadnienie:

enia Ministra Zdrowia z dnia                                                

ich dalszego systematycznego wzrostu.
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porozumienia. 

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU
Grażyna Onoszko-Półtorak Zyta Kemska

APEL NR 3
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

z dnia 18 marca 2017 roku
w sprawie: zachowania obecnie obowiązującego systemu kształcenia pielęgniarek                          

w ramach szkolnictwa wyższego
Skierowany do:
Ministra Zdrowia 

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu apelują                               
o zachowanie obecnego systemu kształcenia pielęgniarek w ramach szkolnictwa 
wyższego 
Uzasadnienie:

ia 
-badawczej.

– pac –
zawód. W

Kierunek zmian w tym zawodzie wymaga ewaluacji zgodnie                    

,

Nie ma zatem powodu wprowadzania zmian w systemie edukacji, który w obecnej formie 

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU
Grażyna Onoszko-Półtorak Zyta Kemska

11 

 

 

WNIOSEK Nr 1
XXVI OKRĘGOWEGO ZJAZDU PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

z dnia 18 marca 2017 roku
w sprawie: publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek                    

i Położnych w Elblągu pełnych treści uchwał, stanowisk, apeli, rezolucji przyjętych 
przez Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz uchwał i stanowisk 
przyjmowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej 

Prezydium
Skierowany do:

 

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wnoszą                          
o publikację w  Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek                    
i Położnych w Elblągu pełnych treści uchwał, stanowisk, apeli, rezolucji przyjętych przez 
Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz uchwał i stanowisk 
przyjmowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej 
Prezydium  

Uzasadnienie:
Na p

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU
Grażyna Onoszko-Półtorak Zyta Kemska
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z dnia 18 marca 2017 roku
w sprawie: publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek                    

i Położnych w Elblągu pełnych treści uchwał, stanowisk, apeli, rezolucji przyjętych 
przez Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz uchwał i stanowisk 
przyjmowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej 

Prezydium
Skierowany do:

 

Delegaci XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Elblągu wnoszą                          
o publikację w  Biuletynie Informacji Publicznej Okręgowej Izby Pielęgniarek                    
i Położnych w Elblągu pełnych treści uchwał, stanowisk, apeli, rezolucji przyjętych przez 
Okręgowe Zjazdy Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz uchwał i stanowisk 
przyjmowanych przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz jej 
Prezydium  

Uzasadnienie:
Na p

SEKRETARZ ZJAZDU PRZEWODNICZĄCY ZJAZDU
Grażyna Onoszko-Półtorak Zyta Kemska



12 12 

 

 

AKTUALNOŚCI PRAWNE

Dz. U. 2017, poz. 599

Dz.U. 2017, poz. 567

granicznych kontroli sanitarnych. 
Dz.U. 2017, poz. 564

ia, przenoszenia, 

Dz.U. 2017, poz. 547 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie 
rmacji 

gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi 
Zdrowia
Dz.U. 2017, poz. 537

Dz.U. 2017, poz. 516

Dz.U. 2017, poz. 498

Dz.U. 2017, poz. 497 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych                 
i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez 
zlecenia lekarskiego
Dz.U. 2017, poz. 490 rawie 

Dz.U. 2017, poz. 460 Ustawa z dnia 26 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o swobodzie 

Dz.U. 2017, poz.458 r. w sprawie 
Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022 

Dz.U. 2017, poz. 311 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie 

zasadnicz
implantacji
Dz.U. 2017, poz. 304 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie 

wynagrad

Dz.U. 2017, poz. 250 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie 

Dz.U. 2017, poz.237

szpitalnego

13 

 

 

Dz.U. 2017, poz.236

paliatywnej i hospicyjnej
Dz.U. 2017, poz.235 17 r. w sprawie 

Dz.U. 2017, poz.211

Dz.U. 2017, poz.193 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 

gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego
Dz.U. 2017, poz.119

Dz.U. 2017, poz.64
gromadzenia informacji o przypadkach podejrzenia lub stwierdzenia zatrucia produktami 
biobójczymi
Dz.U. 2017, poz.63 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie 

Dz.U. 2017, poz.44 Rozporz

konkursowej, jej
Dz.U. 2017, poz.1

ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ ALBO 
POŁOŻNĄ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO

Zdrowia z dnia 28 lutego 2017 r. 
w sprawie rodzaju i                       

lekarskiego.

1. diagnostycznych, leczniczych                               

2.
up

3.
diagnostycznych samodzielnie bez zlecenia lekarskiego;

4. h wykonywanych przez 
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5.

ZMIANA USTAWY O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW 
PACJENTA ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta oraz niektórych innych ustaw.
Nowa ustawa dokonuje,

1. prawa pacjenta w tym
przedstawiciela ustawowego do uzyskania od osób w
informacji o stanie zdrowia;

2. zapewnia powszechne prawo do leczenia bólu;
3. ;
4.
5. – trzegania praw 

 
 

GRATULACJE

Z przyjemnością mamy zaszczyt poinformować, że rozstrzygnięto kolejną        
edycję konkursu „POŁOŻNA NA MEDAL”.

Leureatką konkursu z terenu województwa warmińsko-mazurskiego została 
nasza Koleżanka Położna z Braniewa Pani Joanna MENDALKA

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu laureatce składamy 
serdeczne gratulacje.

15 

 

 

KALENDARIUM

0033..0011..22001177 rr..
w posiedzeniu komitetu organizacyjnego konferencji dot. Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej organizowanej przez NRPiP.

1100..0011..22001177 rr..
:







do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, 






Publicznej,





 wie zakupu uroczystego stroju zawodowego 

 Stanowisko Nr 1 w sprawie zatrudniania ratowników medycznych                                
w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

1177..0011..22001177 rr..

– –
ORzOZ.

3311..0011..22001177 rr..
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0077..0022..22001177 rr..




















eka 








ej w dobie deinstytucjonalizacji                                
w ochronie zdrowia”,


jubileuszu 60 –

 Stanowisko Nr 1 w sprawie poparcia wniosków Fundacji Polskich 
– Powiatowy 


wprowadzenia zmian w ustawie o minimalnym wynagrodz

17 

 

 

0088..0022..22001177 rr..
nansowej                        

0099..0022..22001177 rr..

 93P/VII/17 w sprawie zwrotu wniosku o wpis zmiany danych 

0099..0022..22001177 rr.. –
Opieka 

Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce”. Relacja z debaty w dalszej 

1133..0022..22001177 rr..

Fromborku. Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziłu 
Ogólnopsychiatrycznego I wygrała Pani Helena TARAŃKO. Gratulujemy!.

1155..0022..22001177 rr..
Socjalno-Bytowych. Komisj
zapomogi losowej. 

1155..0022..22001177 rr..

38 wniosków o dofi
2211..0022..22001177 rr..

 /VII/17






konserwacyjno- remontowe dachu,




problemowej,



ejestru 



2222..0022..22001177 rr.. zeniu Rady 
–

Zdrowia w Olsztynie.
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2233..0022..22001177 rr.. Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w 
rganizowane przez organ 

– ORzOZ oraz –
ORzOZ.

2277..0022..22001177 rr..
Rola 

pielęgniarki i Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej w dobie 
deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia”
Biuletynu.

1144--1166..0033..
22001177 rr..

1188..0033..22001177 rr.. W salach XXVI Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu. 

1188..0033..22001177 rr.. W t



1188..0033..22001177 rr.. W trakcie obrad Zjazdu, pod przewodnictwem Pani Zyty Kemskiej
posiedzenie Komisji  ds. Szkolenia i Doskonalenia Zawodowego. Komisja 

zawodowego.
2255..0033..22001177 rr..

w Olsztynie.
2277..0033..22001177 rr.. Debata poświęcona problemom współczenego 

pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Medycznym.

19 

 

 

WOKÓŁ SAMORZĄDU - Z PRAC ORPiP w Elblągu

Stanowisko Nr 1
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

z dnia 10 stycznia 2017 roku
w sprawie zatrudniania ratowników medycznych 

w oddziale anestezjologii i  intensywnej terapii
Stanowisko kierowane do : 
Pana Witolda Wróblewskiego         -
Pana Marka Pruszaka                      -

-

ogii i  intensywnej terapii jest 

w sprawie standardów 
postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą ( Dz.U. z 2013 r. poz. 15
z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego ( Dz. e
warunki, jakie

e
specjalistyczne w dziedzinie anestezjologii. 

medycznemu w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii,
ia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie 

medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności 
ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 587). 

zatrudnienia

w zakresie                                     
i posiadanych przez nie kwalifikacji wymaganych od dnia 1 stycznia 2017 r. zgodnie                              
z zapisem R w sprawie 
standardów postępowania w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą ( Dz.U. z 2013 r. poz. 15)

kt.5. 
Zatrudnienie personelu medycznego zgodnie z zapisami aktów prawnych pozwala                                

Sekretarz ORPiP Przewodnicząca ORPiP 
Zofia Kasprowicz Halina Nowik
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Z PRAC ORPiP w Elblągu
Stanowisko Nr 1

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                                
z dnia 7 lutego 2017 r.

w sprawie poparcia wniosków Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie 
„Pomoc-Maltańska” 

– Powiatowy Szpital Pomocy Maltańskiej pw .bł. Gerarda  Oddział w Barczewie
Stanowisko kierowane do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła

- – Powiatowy 
Szpital Pom

                           

- -

-
                               

i Taryfikacji w Warszawie.
                               

wyceny realnych kosztów utrzymania pacjenta. W chwili obecnej, 
z uwagi na drastyczne 

niedoszacowanie.  

- -

Sekretarz ORPiP                                         Przewodnicząca ORPiP 
Zofia Kasprowicz           Halina Nowik

Stanowisko Nr 2
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Elblągu                                                

z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do wprowadzenia zmian w ustawie 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wpływających na wzrost kosztów kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych

Stanowisko kierowane do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

                              
w Rzeszowie z dnia 12 stycznia 2017 r.

iu za w zakresie rozszerzenia ustawowego 
-8c w/w ustawy w odniesieniu 

w znacznym s                   

Sekretarz ORPiP                                        Przewodnicząca ORPiP 
Zofia Kasprowicz Halina Nowik
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WARTO WIEDZIEĆ

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Stomijnych

Zofia Kasprowicz
Sekretarz ORPiP

W dniach 13-
                           

Anna Jaroszuk i Zofia Kasprowicz .

warsztatach, podczas których w cen

1. „ Holistyczna opieka nad pacjentem-
terapeutycznego”

2. „Trudny pacjent – trudne decyzje”
3. „Komunikacja z pacjentem”
4.

Firma ConvaTec,
i

S. Skrót SACS pochodzi od Studio
Alterazioni Cutanee Stomali (

badania obserwacyjnego. 

Klasyfikacja zmian skórnych wokół 
Stomii

Istnieje 5 kategorii i 4 kwadrant 

klasyfikacyjnej, jako
klasyfikacyjnej, 

jako LX. Kwadranty 
(
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Zofia Kasprowicz Halina Nowik
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WARTO WIEDZIEĆ

Relacja z Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarek Stomijnych

Zofia Kasprowicz
Sekretarz ORPiP

W dniach 13-
                           

Anna Jaroszuk i Zofia Kasprowicz .

warsztatach, podczas których w cen

1. „ Holistyczna opieka nad pacjentem-
terapeutycznego”

2. „Trudny pacjent – trudne decyzje”
3. „Komunikacja z pacjentem”
4.

Firma ConvaTec,
i

S. Skrót SACS pochodzi od Studio
Alterazioni Cutanee Stomali (

badania obserwacyjnego. 

Klasyfikacja zmian skórnych wokół 
Stomii

Istnieje 5 kategorii i 4 kwadrant 

klasyfikacyjnej, jako
klasyfikacyjnej, 

jako LX. Kwadranty 
(
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Położenie topograficzne

Topografia  wskazuje kwadranty 

rantów 

W oparciu o opinie 
ekspertów  z dziedziny opieki nad 

umiejscowienia zmiany skórnej 

ori

stomjinych.

 

Debata ekspercka nt. „Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce”

Elżbieta Dudycz
Komisja ds. Kontraktowania Świadczeń przy ORPiP w Elblągu

Dnia 09.02.2017r. w Centrum 
Dydaktycznym Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego 

„Opieka Długoterminowa 
a zmiany systemowe 
w Polsce”. 
Organizatorzy debaty to: 
Polskie Towarzystwo 

kie, Naczelna Rada 

Stowarzyszenie Piel

nci 

23 

 

 

rzygotowanymi zmianami systemowymi 

ec lat 90-

ji i opieki pacjentom przewlekle chorym                            

atyczny wzrost odbiorców opieki 

w warunkach stacjonarnych.
          

                             

azana dla Ministra Zdrowia, 

. Przedmiotowy dokument wraz z propozycjami interpretacji kryteriów 

zdrowotnej – ,
oipip.elblag.pl
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Konferencja „Rola pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej 
w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia

Halina Nowik
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

tawowej 
opieki zdrowotnej w dobie deinstytucjonalizacji w ochronie zdrowia”. Organizatorem 

                     
k- – Sekretarza Stanu            

-                        
–

utu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.

– Prezes
model POZ wg projektu NRPiP.

                     
w

•

czania  i wychowania”
• –

• brakiem zintegrowanej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej,
• brakiem pra

koordynatora przypisane do POZ.

na Facebooku:
http://nipip.pl/konferencja-rola-pielegniarki-poloznej-podstawowej-opieki-zdrowotnej-dobie-
deinstytucjonalizacji-ochronie-zdrowia-28-lutego-2017-r-warszawa/
https://www.facebook.com/NaczelnaIzbaPielegniarekiPoloznych/?fref=ts

25 

 

 

Debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce

Halina Nowik
Przewodnicząca ORPiP w Elblągu

Uniwersytetu Medycznego.
Debata

u w dyskusjach zostali zaproszeni reprezentanci Naczelnej Rady 

–
–

–

–
dr hab. n. hum. Maria Kózka –

opracowania

Szczurek – a

•
•

programów wsparcia dla obszaru zdrowia,
•

•                             
i bezpiecze

•
•

wpro
podyplomowym,

•
•
• uregulowanie warunków pracy i kompetencji przedstawicieli innych zawodów 

medycznych, w tym: diagnostów laboratoryjnych, fizjoterapeutów, ratowników.
•                        
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Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa W

arakteru 
nieakademickiego.

– dr n. o zdr. Beata Cholewka.

1. – diagnoza                               

2. – – stan obecny a model idealny.
3.

„rozpor - projektowane zmiany.
4. –

5. Cyfryzacja w systemie ochrony zdrowia, jako

podejmowania w Polsce pracy w zawodzie.

na

- W Skandynawii - 4300 euro, Niemcy - 2800, Czechy - 1500. W Polsce 
- -

ziwe 
-

norm.

wszystkich.

27 

 

 

WARTO WIEDZIEĆ
Odpowiedź Ministarstwa Zdrowia dotycząca realizacji zleceń lekarskich w domu 
chorego na podanie leków oznakowanych „LZ”
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
– Dział Szkoleń OIPiP w Elblągu informuje

                      
3 kursy:

1)

2) kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” dla 

3) kurs spec -                           

Obecnie prowadzimy nabór na kursy:
•
• kurs specjalistyczny „Resuscytacja k -oddechowa noworodka”                                   

•
•

Os
 -
 e-mailem: szkolenia.izbaelb@wp.pl

a stronie oipip.elblag.pl

-
ach kwalifikacyjnych                         

chirurgicznego, geriatrycznego, internistycznego, pediatrycznego, ratunkowego, czy 
rodzinnego.

– koszt dofinansowania to 50% poniesionych kosztów merytorycznych 
na

kwietnia i maja 2017 kurs specjalistyczny „Wywiad i badanie 
fizykalne” dla pielęgniarek i położnych” a w styczniu 2018 – kurs specjalistyczny 
„Ordynowanie leków i wypisanie recept” –

–
oraz kurs kwalifikacyjny w dzied

 

Magdalena Budziszewska

29 
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KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE 

Szpital Uniwersytecki w Krakowie o
- Pacjent, 

pielęgniarka – partnerzy w działaniu 25 -26 maja 
2017 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy Al. 29 
listopada 46. 

www.su.krakow.pl/konferencje/pacjent-pielegniarka/
 

 

Zaproszenie na                      
” Opieka nad kobietą i jej rodziną w praktyce współczesnej położnej”

26 maja 2017 r. w Bydgoszczy.

www.oipip.bydgoszcz.pl/rozwoj-zawodowy/konferencje
 

"Zagrożenia zdrowotne kobiet w XXI wieku", 21.04.2017r. w godz. 
09.00-15.00 w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu ul. Noskowskiego 12/14
(wejście od ul. Wieniawskiego 17/19).

oipip-poznan.pl/index.php?modul=konferenc
 

FUNDACJA OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ zaprasza Położne do udziału w 
bezpłatnym kursie specjalistycznym pn. Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji.

Programu Zdrowia na lata 2016-

Ministerstwo Zdrowia wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia planuje wprowadzenie 

– Karmienie 
– –
– –

–

– 4 godziny; Sala porodowa – -noworodkowy –
12 godzin; Poradnia laktacyjna – 8 godzin. Do
stronie: http://happy-med.pl/fundacja/szkolenia/bezplatny-kurs-specjalistyczny/rekrutacja/

31 

 

 

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

OD 1 MAJA 2017 R. 
ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM 

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

• yjnego, 

•

•
• adres e-mail,
•
• rka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

I. Założenie konta w SMK.
założenie konta w tym systemie.

zez Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

II. Potwierdzenie tożsamości.
potwierdzenie swojej tożsamości,

na kilka sposobów:
•
• za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na

temat profilu zaufanego można zobaczyć na stronie:
http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub

•

•

III. Weryfikacja uprawnień.
złożenie wniosku o weryfikację uprawnień j
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INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

                  
z 2016 r. poz. 1251 ze 

                               

• do Internetu,
• adres e-mail,
•
•

I. Założenie konta w SMK.
założenie konta w tym systemie.

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia).

II. Potwierdzenie danych podmiotu.
potwierdzenie danych podmiotu

kilka sposobów:
•
• za pomocą darmowego podpisu potwierdzanego profilem zaufanym ePUAP

(szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego można zobaczyć na
stronie: http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub

•

III. Weryfikacja uprawnień.

IV. Kierownicy specjalizacji.

                             

POZOSTAŁE INFORMACJE
Odpowiedzialnym za
Ochrony Zdrowia. http://www.csioz.gov.pl

uruchomiony dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. 
Dla ww. grup zawod

http://www.mz.gov.pl/wp-content/uploads/2016/05/instrukcja-obslugi-funkcjonalnosci-
systemu-monitorowania-ksztalcenia-pra….pdf

597-09-21 c
w godzinach 9:00 – -mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl
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JUBILEUSZE
„Jest na świecie zawód, jedno jedyne powołanie
- być dobrym dla drugiego człowieka”

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
z okazji przypadających w roku 2017 jubileuszy pracy zawodowej

wszystkim wymienionym poniżej Koleżankom składa gratulacje i serdeczne 
podziękowania za trud, oddanie i życzliwość okazywaną w czasie codziennej 

wieloletniej pracy.
Wyrażając słowa uznania, życzymy zdrowia, pomyślności w pracy zawodowej                     

i życiu osobistym.
Praktyka Lekarza POZ „Esculap” 

Agata Zborowska Rychliki
Ewa Maczyta – 35 lat pracy

– 35 lat pracy
Jolanta Rybner – 35 lat pracy

Powiatowy Dom Pomocy Społecznej 
w Braniewie

– 35 lat pracy

Dom Pomocy Społecznej „Krokus” 
we Władysławowie

Jolanta Treder – 35 lat pracy

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska w Braniewie

Aldona Skorupska – 35 lat pracy
– 30 lat pracy

Żłobek Miejski Nr 2 w Elblągu
Barbara Józefowicz – 30 lat pracy

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego 
„SZKOL-MED”

Nowik, Najdek, Bajczyk i Wspólnicy 
Spółka Jawna w Elblągu

Urszula Bartnicka – 45 lat pracy
Antonina Korbolewska – 40 lat pracy

– 40 lat pracy
– 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Izabela Olcen – 25 lat pracy

PPL SZPITAL „EL-VITA” w Elblągu
-Pawelak – 35 lat pracy

Jolanta Gawdzis – 35 lat pracy
Ewa Chwesiuk – 30 lat pracy

– 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Anna Sawko – 30 lat pracy
– 25 lat pracy

Marta Fedirko – 20 lat pracy

Lekarska Spółka Partnerska „OSTOJA” 
Łaszkiewicz i Partnerzy           

w Elblągu
– 40 lat pracy

– 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Przychodnia „ZAWADA” w Elblągu
– 30 lat pracy

NZOZ „NASZ LEKARZ”w Lipowinie
– 40 lat pracy

Powiatowe Centrum Medyczne 
Spółka z o.o. w Braniewie

Krystyna Ciesielska – 35 lat pracy
Anna Kundzinowicz – 35 lat pracy

Barbara Malesa – 35 lat pracy
Anna Misiewicz – 35 lat pracy

– 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Danuta Sarnik – 35 lat pracy
Krystyna Kulgajuk – 30 lat pracy

– 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Joanna Rojewska – 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Katarzyna Kaliszuk – 25 lat pracy



3332 

 

 

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

                  
z 2016 r. poz. 1251 ze 
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Antonina Korbolewska – 40 lat pracy

– 40 lat pracy
– 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Izabela Olcen – 25 lat pracy

PPL SZPITAL „EL-VITA” w Elblągu
-Pawelak – 35 lat pracy

Jolanta Gawdzis – 35 lat pracy
Ewa Chwesiuk – 30 lat pracy

– 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Anna Sawko – 30 lat pracy
– 25 lat pracy

Marta Fedirko – 20 lat pracy

Lekarska Spółka Partnerska „OSTOJA” 
Łaszkiewicz i Partnerzy           

w Elblągu
– 40 lat pracy

– 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Przychodnia „ZAWADA” w Elblągu
– 30 lat pracy

NZOZ „NASZ LEKARZ”w Lipowinie
– 40 lat pracy

Powiatowe Centrum Medyczne 
Spółka z o.o. w Braniewie

Krystyna Ciesielska – 35 lat pracy
Anna Kundzinowicz – 35 lat pracy

Barbara Malesa – 35 lat pracy
Anna Misiewicz – 35 lat pracy

– 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Danuta Sarnik – 35 lat pracy
Krystyna Kulgajuk – 30 lat pracy

– 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Joanna Rojewska – 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Katarzyna Kaliszuk – 25 lat pracy
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Szpital Miejski św. Jana Pawła II 
w Elblągu

– 40 lat pracy
Barbara Ciesielska – 40 lat pracy
Jolanta Gorobec – 40 lat pracy
Teresa Nowak – 40 lat pracy

– 40 lat pracy
– 40 lat pracy

- – 40 lat pracy
Maria Kania – 40 lat pracy

Halina Dawgul – 40 lat pracy
Krystyna Rosenkiewicz – 40 lat pracy

Ewa Ligaj – 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Wanda Andruszkiewicz – 35 lat pracy
Anna Gajda – 35 lat pracy

– 35 lat pracy
– 35 lat pracy
– 35 lat pracy

– 35 lat pracy
bieta Myk – 35 lat pracy

Renata Roguska – 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Ewa Stokarska – 35 lat pracy
Renata Sulich – 35 lat pracy

– 35 lat pracy
Jadwiga Dzierzgowska – 35 lat pracy

– 35 lat pracy
alkiewicz – 35 lat pracy

Lidia Muzalewska – 30 lat pracy
– 30 lat pracy
– 30 lat pracy
– 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Marzenna Goljanek – 30 lat pracy
Wioletta Bork – 30 lat pracy

ieta Bendyk – 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Urszula Markowska – 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Ewa Kaczmarska – 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Zyta Kemska – 30 lat pracy
Katarzyna Rubaj – 25 lat pracy
Jadwiga Dziugi – 25 lat pracy

Aleksandra Balkiewicz – 25 lat pracy
Katarzyna Doda – 25 lat pracy
Beata Wojtczak – 25 lat pracy

Agnieszka Serafin – 20 lat pracy
– 20 lat pracy

– 20 lat pracy
Beata Jurkowska – 20 lat pracy

– 20 lat pracy
Sylwia Socha – 20 lat pracy

Agnieszka Jankowska – 20 lat pracy
Wojewódzki Szpital Zespolony                            

w Elblągu
– 40 lat pracy

Jolanta Waszak – 40 lat pracy
Zofia Kasprowicz – 40 lat pracy

Albina Zienkiewicz – 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Maria Olszewska – 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Jadwiga Marciniak – 35 lat pracy
Danuta Tkaczyk – 35 lat pracy

– 35 lat pracy
Genowefa Jurczyk – 35 lat pracy

Anna Duda – 35 lat pracy
Ewa Kucharek – 35 lat pracy

– 35 lat pracy
– 35 lat pracy

– 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Katarzyna Rychcik – 35 lat pracy
– 35 lat pracy

– 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Halina Górecka – 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Urszula Nowak – 30 lat pracy
Iwona Malinowska – 30 lat pracy

– 30 lat pracy
Jolanta Boniecka – 30 lat pracy

Halina Brzoskowska – 30 lat pracy
Marzena Banach – 30 lat pracy

– 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Barbara Jankowska – 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Marzena Stankiewicz – 30 lat pracy
Anna Jamróz – 30 lat pracy

– 30 lat pracy
– 30 lat pracy

Jolanta Bielec – 30 lat pracy
Beata Arasimowicz-Warsza – 30 lat pracy

– 30 lat pracy
Irena Doerfer – 30 lat pracy

Jolanta Downar – 25 lat pracy
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– 25 lat pracy
– 25 lat pracy

Iwona Kolesowska – 25 lat pracy
– 25 lat pracy

Justyna Walendziuk – 25 lat pracy
– 25 lat pracy

Joanna Grabowska – 25 lat pracy
Katarzyna Jarecka – 25 lat pracy
Agnieszka Janicka – 25 lat pracy
Iwona Murawska – 25 lat pracy
Anna Podlaska – 25 lat pracy
Iwona Tatarek – 25 lat pracy
Izabela Missan – 25 lat pracy

– 25 lat pracy
Aldona Orzechowska – 25 lat pracy

Irena Demkowicz – 25 lat pracy
Marzena Miecznikowska – 25 lat pracy

wacka – 25 lat pracy
Marzena Kornacewicz – 25 lat pracy

Romualda Denisiuk – 25 lat pracy
Anna Stankiewicz – 25 lat pracy

Anna Kowzan- – 25 lat pracy
Lidia Pietrzyk – 20 lat pracy

Zofia Reptowska – 20 lat pracy
Magdalena Soja – 20 lat pracy

Joanna Szymczak – 20 lat pracy
Ewa Mickiewicz – 20 lat pracy

– 20 lat pracy
Agnieszka Ros – 20 lat pracy

– 20 lat pracy
Agnieszka Chmielecka – 20 lat pracy

– 20 lat pracy
– 20 lat pracy

Teresa Wojtczak-Songin – 20 lat pracy
– 20 lat pracy

Dorota Witek – 20 lat pracy
Centrum Profilaktyki Zdrowia 

Mater Pro Vita w Elblągu
– 35 lat pracy

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny 
Psychiatryczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej we Fromborku 
- 40 lat pracy
– 35 lat pracy

Celina Maciejewska – 35 lat pracy
Jolanta Darczuk – 30 lat pracy

- 30 lat pracy
– 30 lat pracy

– 30 lat pracy

Ewa Jussis – 25 lat pracy
– 20 lat pracy

Elbląskie Centrum Diabetologii 
w Elblągu

- Cylkowscy-Lekarska Spółka 
Partnerska

– 35 lat pracy
Żłobek Miejski Nr 4 w Elblągu
Iwona Umpirowicz – 20 lat pracy

NZOZ „NASZA PRZYCHODNIA”
w Elblągu

– 40 lat pracy
SN ZPOZ „PRZYCHODNIA 

ZATORZE”
Brygida Gulda w Elblągu

Henryka Harasimczuk – 40 lat pracy
Hospicjum Elbląskie im. dr Aleksandry 

Gabrysiak w Elblągu
– 40 lat pracy

Renata Wieczorek – 20 lat pracy
Maria Winiewska – 20 lat pracy

– 20 lat pracy
Julita Bugalska – 20 lat pracy

– 20 lat pracy
Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Elblągu
Celina Dziuba – 35 lat pracy

Przedsiębiorstwo Podmiotu Leczniczego 
„JAŚMINOWA”

Spółka Lekarska Gańko i Partnerzy                     
w Elblągu

– 35 lat pracy
Szpital Powiatowy w Pasłęku Sp. z o.o.

– 40 lat pracy
– 40 lat pracy

eta Borawska – 35 lat pracy
Beata Naumczyk – 35 lat pracy

– 35 lat pracy
– 35 lat pracy

Marzena Czarnik – 30 lat pracy
Barbara Klecha – 30 lat pracy
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Szpital Miejski św. Jana Pawła II 
w Elblągu
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Skarbnik  ORPiP w Elblągu 
Grażyna Onoszko-Półtorak 

informuje o obowiązujących  Opłatach od stycznia   2017 ROKU

− Opłata za wpis indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarki i położnej do 
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność  Leczniczą (RPWDL)                    
wynosi 86 zł.

-
− Opłata za każdy złożony wniosek o zmianę w RPWDL wynosi  43,00 zł . 

(wyliczenie zgodnie  z Art.105 Ust -
)

− Składka członkowska na samorząd zawodowy dla osób prowadzących praktyki 
zawodowe wynosi 33,03 zł. / m-c
poprzedni. IV kwarta 2016r. - (wyliczenie zgodnie z  Tekstem 

Warszawie z dnia 01 lutego 2016r)
− Opłata za wpis i zmianę  wpisu w rejestrze organizatorów kształcenia 

podyplomowego wynosi  257,00zł . r -
z dnia 15 lipca 2011r.)

Szanowni Państwo

platformie IBUK Libra na rok 2017.

ci z platformy IBUK Libra:
-
- na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
- –

-
-
-
-
-

tel. 55 233 98 79 lub 55 235 53 93; e-mail: izbaelb@wp.pl
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU ORAZ 
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU NA ROK 2017
Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
10.01.2017 r.

07.02.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

21.02.2017 r. 

07.03.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

18.03.2017 r.

04.04.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

25.04.2017 r.

09.05.2017 r.

Prezydiu 23.05.2017 r.

06.06.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

27.06.2017 r.

25.07.2017 r.

22.08.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

26.09.2017 r.

10.10.2017 r.

Prezydium 24.10.2017 r.

14.11.2017 r.

05.12.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

19.12.2017 r.

  



3736 

 

 

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Skarbnik  ORPiP w Elblągu 
Grażyna Onoszko-Półtorak 

informuje o obowiązujących  Opłatach od stycznia   2017 ROKU

− Opłata za wpis indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarki i położnej do 
Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność  Leczniczą (RPWDL)                    
wynosi 86 zł.

-
− Opłata za każdy złożony wniosek o zmianę w RPWDL wynosi  43,00 zł . 

(wyliczenie zgodnie  z Art.105 Ust -
)

− Składka członkowska na samorząd zawodowy dla osób prowadzących praktyki 
zawodowe wynosi 33,03 zł. / m-c
poprzedni. IV kwarta 2016r. - (wyliczenie zgodnie z  Tekstem 

Warszawie z dnia 01 lutego 2016r)
− Opłata za wpis i zmianę  wpisu w rejestrze organizatorów kształcenia 

podyplomowego wynosi  257,00zł . r -
z dnia 15 lipca 2011r.)

Szanowni Państwo

platformie IBUK Libra na rok 2017.

ci z platformy IBUK Libra:
-
- na komputerze, smartfonie, laptopie czy tablecie
- –

-
-
-
-
-

tel. 55 233 98 79 lub 55 235 53 93; e-mail: izbaelb@wp.pl

37 

 

 

OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
HARMONOGRAM POSIEDZEŃ

OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU ORAZ 
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

W ELBLĄGU NA ROK 2017
Okręgowa Rada 

Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
10.01.2017 r.

07.02.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

21.02.2017 r. 

07.03.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

18.03.2017 r.

04.04.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

25.04.2017 r.

09.05.2017 r.

Prezydiu 23.05.2017 r.

06.06.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

27.06.2017 r.

25.07.2017 r.

22.08.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

26.09.2017 r.

10.10.2017 r.

Prezydium 24.10.2017 r.

14.11.2017 r.

05.12.2017 r.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

19.12.2017 r.
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 OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ                                     
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r.

1.
2.
3.
4.

1. Regina ZIMNOCH – ORzOZ
2. –
3. –
4. Beata ARASIMOWICZ-WARSZA – ORzOZ
5. –
6. Ewa KUBIK –

                       
ncyjnej z zakresu 

-
Morcinka 10 B, 

Harmonogram Dyżurów
L.p Data Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur
1 03.01.2017 r. Regina Zimnoch

17.01.2017 r. Beata Arasimowicz-Warsza

2 07.02.2017 r. Regina Zimnoch
21.02.2017 r. Małgorzata Bilińska

3 07.03.2017 r. Regina Zimnoch
21.03.2017 r. Elżbieta Dudycz

4 04.04.2017 r. Regina Zimnoch
18.04.2017 r. Helena Dziekańska

5 02.05.2017 r. Regina Zimnoch
16.05.2017 r. Ewa Kubik

6 06.06.2017 r. Regina Zimnoch
20.06.2017 r. Beata Arasimowicz –Warsza

7 04.07.2017 r. Regina Zimnoch
18.07.2017 r. Małgorzata Bilińska

8 01.08.2017 r. Regina Zimnoch
22.08.2017 r. Elżbieta Dudycz

9 05.09.2017 r. Regina Zimnoch
19.09.2017 r. Helena Dziekańska

10 03.10.2017 r. Regina Zimnoch
17.10.2017 r. Ewa Kubik

11 07.11.2017r. Regina Zimnoch
21.11.2017r. Beata Arasimowicz-Warsza

12 05.12.2017r. Regina Zimnoch
19.12.2017 r. Małgorzata Bilińska
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OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

1.
rzecznika;

2. o

3.
4.

MACHURA –
– Wiceprzew

Katarzyna –
Joanna MENDALKA –

–
Beata –

-
KA -

Stałe dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek
i Położnych, odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu ul. Morcinka 10 B, w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30,                   
tel. kontaktowy: 55 233-98-79

Harmonogram Dyżurów

L.p. Data Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur
1. 31.01.2017 Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
2 28.02.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
3 28.03.2017 r. Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
4 25.04.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
5 30.05.2017 r. Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
6 27.06.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
7 25.07.2017 r. Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
8 29.08.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
9 26.09.2017 r. Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
10 31.10.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
11 28.11.2017 r. Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
12 19.12.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
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 OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ                                     
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU
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7 04.07.2017 r. Regina Zimnoch
18.07.2017 r. Małgorzata Bilińska

8 01.08.2017 r. Regina Zimnoch
22.08.2017 r. Elżbieta Dudycz

9 05.09.2017 r. Regina Zimnoch
19.09.2017 r. Helena Dziekańska

10 03.10.2017 r. Regina Zimnoch
17.10.2017 r. Ewa Kubik

11 07.11.2017r. Regina Zimnoch
21.11.2017r. Beata Arasimowicz-Warsza

12 05.12.2017r. Regina Zimnoch
19.12.2017 r. Małgorzata Bilińska
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OKRĘGOWY SĄD PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W ELBLĄGU

1.
rzecznika;

2. o

3.
4.

MACHURA –
– Wiceprzew

Katarzyna –
Joanna MENDALKA –

–
Beata –

-
KA -

Stałe dyżury Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącej Okręgowego Sądu Pielęgniarek
i Położnych, odbywają się w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Elblągu ul. Morcinka 10 B, w każdy ostatni wtorek miesiąca w godz. 15.30-16.30,                   
tel. kontaktowy: 55 233-98-79

Harmonogram Dyżurów

L.p. Data Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur
1. 31.01.2017 Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
2 28.02.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
3 28.03.2017 r. Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
4 25.04.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
5 30.05.2017 r. Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
6 27.06.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
7 25.07.2017 r. Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
8 29.08.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
9 26.09.2017 r. Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
10 31.10.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
11 28.11.2017 r. Bożena Machura 

Przewodnicząca OSPiP w Elblągu
12 19.12.2017 r. Grażyna Choińska 

Wiceprzewodnicząca OSPiP w Elblągu
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POŻEGNANIA  KONDOLENCJE

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona 
godzina na wszystkie sprawy pod niebem”

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, 
że odeszła nasza Koleżanka  
emerytowana pielęgniarka
Krystyna BONIECKA

Rodzinie i bliskim wyrazy 
współczucia i słowa otuchy 

składa

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

„Bliscy, których kochamy zostają w pamięci                      
na zawsze”

Z głębokim żalem żegnamy naszą 
Koleżankę Pielęgniarkę 

Katarzynę KŁOBUCHOWSKĄ
Pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim składamy szczere 
wyrazy współczucia i słowa otuchy.

Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

„Wiemy, że cierpienie jest czasowe,                                         
a nadzieja jest wieczna”

Wyrazy głębokiego współczucia                      
naszej Koleżance 

Pani Bożenie MACHURA
Przewodniczącej Okręgowego Sądu 

Pielęgniarek i Położnych 

z powodu śmierci 

TEŚCIA

składa Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych w Elblągu

Ostatnie pożegnanie Koleżanki 

Katarzyny 
KŁOBUCHOWSKIEJ

„Ból i samotność po stracie 
tak bliskiej osoby niech złagodzi 

prawda, że nie umiera ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich”

Szczere kondolencje dla całej rodziny 
składają koleżanki                               

z Oddziału Dermatologii 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

w Elblągu
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„Nie bądź pewny że czas masz bo pewność 
niepewna zabiera nam wrażliwość                                 

tak jak każde szczęście”
Ks. Jan Twardowski

Łącząc się w żałobie i smutku                           
po śmierci

TATY
naszej Koleżanki

Elżbiety PIĄTEK
składamy najszczersze wyrazy 

współczucia
koleżanki i koledzy z Oddziału 

Neurologicznego Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego w Elblągu

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

Pani 
Aleksandrze PIOTROWSKIEJ

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

SYNA
składają koleżanki z PPL 

„Jaśminowa” Spółka Lekarska 
Gańko i Partnerzy                     

w Elblągu

POŻEGNANIA  KONDOLENCJE

 
 

 

„Życie przemija, jednak pamięć o ukochanej 
osobie pozostaje w sercach na zawsze…”

Koleżance
Katarzynie TYBURSKIEJ

wyrazy głębokiego żalu i współczucia                        
z powodu śmierci 

TATY 
składają 

koleżanki i koledzy 
z Oddziału Neurologicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko 
odchodzą…”

Ks. Jan Twardowski

Koleżance
Bożenie WASILCZYK

wyrazy szczerego żalu i współczucia 
z powodu śmierci

TEŚCIA
składają 

koleżanki i koledzy 
z Oddziału Neurologicznego 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu
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„Czas wszystko zabiera, bo zabrać jest w stanie. 
Lecz nigdy nie zabierze tego, co w sercach 

zostanie…”

Pani
Marzenie KUCZYŃSKIEJ

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

MĘŻA 
składają koleżanki z PPL 

„Jaśminowa” Spółka Lekarska 
Gańko i Partnerzy                     

w Elblągu

„Ból i samotność 
po stracie tak bliskiej osoby 

niech złagodzi prawda,
że nie umiera ten, 

kto pozostaje w sercach bliskich.”

Pani 
Ewie JUSSIS
z powodu śmierci

BABCI

wyrazy głębokiego współczucia 
składa personel pielęgniarski 

Szpitala Psychiatrycznego                            
we Fromborku

„Słowa nie ukoją bólu, ale nas połączą”

Pani 
Elżbiecie ZBYSZYŃSKIEJ

wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

TEŚCIOWEJ
składają koleżanki z PPL 
„SZKOL-MED” Nowik, 

Najdek,Bajczyk i Wspólnicy 
Spółka Jawna w Elblągu

„Spoczęły spracowane ręce i przestało bić 
ukochane serce..”

Pani Położnej
Agnieszce SERAFIN

szczere kondolencje i wyrazy 
współczucia 

z powodu śmierci 

MAMY
składają pracownicy i koleżanki

z Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego z Pododdziałem 

Neonatologicznym 
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II 

w Elblągu

POŻEGNANIA  KONDOLENCJE
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POŻEGNANIA  KONDOLENCJE

„W momencie śmierci bliskiego,                               
uderza człowieka świadomość niczym nie dającej 

się zapełnić pustki…””

Pani Położnej
Joannie GROSCH

szczere kondolencje i wyrazy 
współczucia 

z powodu śmierci 

MAMY
składają pracownicy i koleżanki

z Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego z Pododdziałem 

Neonatologicznym 
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II 

w Elblągu

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,                          
a wspomnień nikt nam nie odbierze, 

zawsze będą z nami”

Pani Położnej
Elżbiecie KURIAN

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa otuchy

z powodu śmierci

MAMY
składają pracownicy i koleżanki

z Oddziału Położniczo-
Ginekologicznego z Pododdziałem 

Neonatologicznym 
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II 

w Elblągu

„Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
wspomnień nikt nam nie odbierze,                                 

zawsze będą z nami…”

Koleżance
Wiesławie KOTERWIE
wyrazy współczucia i żalu             

z powodu śmierci

MĘŻA
RAJMUNDA

składają Pracownicy Oddziału 
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 
w Elblągu
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Gdy chorujesz, a nie jesteś na etacie………..

          Pani Pielęgniarka czy Położna pracująca  w ramach kontraktu z różnymi placówkami medycznymi 
lub NFZ może odczuwać niepokój związany z brakiem zabezpieczenia materialnego w przypadku 
przerwy w wykonywaniu zawodu. Pewne losowe zdarzenia - jak wypadek, czy choroba - mogą 
uniemożliwić czasowo pracę i znacząco wpłynąć na  sytuację finansową.

        Co ma powiedzieć Pielęgniarka czy Położna, która prowadząc własną  działalność gospodarczą 
złamie rękę, albo zachoruje na chorobę zakaźną ? W takiej sytuacji z dnia na dzień zostaje, nawet na 
wiele tygodni pozbawiona możliwości świadczenia swojej pracy, a w konsekwencji pozbawiona 
możliwości zarabiania.

TU INTER  Polska S.A. posiada w swojej ofercie produkt  INTER Kontrakt. W ramach tego 
ubezpieczenia Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia za każdy dzień niezdolności do pracy           
w wysokości, która została ustalona  w umowie ubezpieczenia.

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom i  potrzebom  osób wykonujących zawód medyczny                     
TU INTER  Polska S.A. wprowadziło do sprzedaży INTER Kontrakt w dwóch wariantach:

1. Zasiłek dzienny  na skutek leczenia choroby i następstw nieszczęśliwego wypadku.
2. Zasiłek dzienny na skutek  leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku INTER Kontrakt NNW,

Jaki jest koszt takiej polisy ?    Wysokości składek w poniższej tabeli 

INTER Kontrakt NNW - Zasiłek dzienny na skutek  leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku 

Grupa wiekowa

Wysokość składki miesięcznej
świadczenie za każdy dzień zwolnienia

150 zł
świadczenie za każdy dzień zwolnienia

300 zł
Do 39 lat 40 zł 70zł
40-49 lat 45 zł 81 zł
50-59 lat 68 zł 122 zł
60-65 lat 84 zł 151 zł

Zalety polisy INTER Kontrakt NNW ?
• brak ankiety medycznej.
• brak karencji, ochrona już od pierwszego dnia, 
• wypłata świadczenia już od 1-go do 365-go dnia czasowej niezdolności do pracy,                             

gdy zwolnienie lekarskie  z powodu leczenia następstw NNW trwa min. 15 dni,

Wypadki oraz zachorowania niosą za sobą często konsekwencje w postaci pobytu w szpitalu,
rekonwalescencji czy rehabilitacji. Niezależnie od medycznego powodu, absencja wiąże                             
się ze znacznym obniżeniem przychodów. A przecież kosztów stałych nie ubywa……..
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Coraz więcej skarg i roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta

Zgodnie z raportem Rzecznika Praw Pacjenta liczba skarg i roszczeń związanych z łamaniem praw 
pacjenta stale rośnie.

Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawiera przepis, który pozwala pacjentowi 
domagać się zadośćuczynienia za  naruszenie praw opisanych w ustawie. W razie zawinionego 
naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego.

Roszczenia wynikające z naruszenia praw pacjenta co do zasady (o ile nie łączą                                 
się z wyrządzeniem pacjentowi szkody polegającej na doprowadzeniu do śmierci lub wywołaniu 
rozstroju zdrowia) nie są objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej. Oznacza to, że to Pielęgniarka czy Położna jest zobowiązana do zapłaty 
odszkodowania, wynikającego z naruszenia praw pacjenta.

Pacjenci coraz bardziej świadomi swoich praw walczą o nie w sądzie, domagając                                 
się zadośćuczynienia. Nie sposób nie dostrzec roli tzw. kancelarii odszkodowawczych, upatrujących 
w tego typu sprawach możliwości uzyskania dodatkowych świadczeń dla swoich klientów.

W odpowiedzi na te dane TU INTER  Polska S.A. wprowadziła do sprzedaży nową klauzulę                        
do ubezpieczenia dobrowolnego OC dla Pielęgniarek i Położnych  Można rozszerzyć ubezpieczenie 
dobrowolne OC o klauzulę nr 9, która obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody polegające                           
na naruszeniu takich praw jak: prawo do informacji o stanie zdrowia, prawo do zachowania tajemnicy, 
prawo do poszanowania godności i intymności, prawo do zgłaszania sprzeciwu odnośnie opinii            
lub orzeczenia lekarza, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do opieki 
duszpasterskiej.

Warto  sprawdzić czy posiadane ubezpieczenie OC chroni  Pielęgniarkę czy Położną  na wypadek 
takich roszczeń. Zdarzenie  ubezpieczeniowe będzie miało miejsce np. we wrześniu 2016r.,                      
a roszczenie może wpłynąć za  pół roku,  za rok, za dwa lata lub jeszcze później………Wówczas polisa 
OC  z klauzulą  nr 9   zadziała,  należne roszczenie wypłaci TU INTER Polska S.A. 

Dlatego  zachęcamy i sugerujemy, aby Panie Pielęgniarki i Położne zafundowały sobie indywidualne 
ubezpieczenie OC poszerzone o ustawową odpowiedzialność cywilną za szkody polegające                      
na naruszeniu praw pacjenta.
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uniemożliwić czasowo pracę i znacząco wpłynąć na  sytuację finansową.

        Co ma powiedzieć Pielęgniarka czy Położna, która prowadząc własną  działalność gospodarczą 
złamie rękę, albo zachoruje na chorobę zakaźną ? W takiej sytuacji z dnia na dzień zostaje, nawet na 
wiele tygodni pozbawiona możliwości świadczenia swojej pracy, a w konsekwencji pozbawiona 
możliwości zarabiania.

TU INTER  Polska S.A. posiada w swojej ofercie produkt  INTER Kontrakt. W ramach tego 
ubezpieczenia Ubezpieczony nabywa prawo do świadczenia za każdy dzień niezdolności do pracy           
w wysokości, która została ustalona  w umowie ubezpieczenia.

Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom i  potrzebom  osób wykonujących zawód medyczny                     
TU INTER  Polska S.A. wprowadziło do sprzedaży INTER Kontrakt w dwóch wariantach:

1. Zasiłek dzienny  na skutek leczenia choroby i następstw nieszczęśliwego wypadku.
2. Zasiłek dzienny na skutek  leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku INTER Kontrakt NNW,

Jaki jest koszt takiej polisy ?    Wysokości składek w poniższej tabeli 

INTER Kontrakt NNW - Zasiłek dzienny na skutek  leczenia następstw nieszczęśliwego wypadku 

Grupa wiekowa

Wysokość składki miesięcznej
świadczenie za każdy dzień zwolnienia

150 zł
świadczenie za każdy dzień zwolnienia

300 zł
Do 39 lat 40 zł 70zł
40-49 lat 45 zł 81 zł
50-59 lat 68 zł 122 zł
60-65 lat 84 zł 151 zł

Zalety polisy INTER Kontrakt NNW ?
• brak ankiety medycznej.
• brak karencji, ochrona już od pierwszego dnia, 
• wypłata świadczenia już od 1-go do 365-go dnia czasowej niezdolności do pracy,                             

gdy zwolnienie lekarskie  z powodu leczenia następstw NNW trwa min. 15 dni,

Wypadki oraz zachorowania niosą za sobą często konsekwencje w postaci pobytu w szpitalu,
rekonwalescencji czy rehabilitacji. Niezależnie od medycznego powodu, absencja wiąże                             
się ze znacznym obniżeniem przychodów. A przecież kosztów stałych nie ubywa……..
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Coraz więcej skarg i roszczeń z tytułu naruszenia praw pacjenta

Zgodnie z raportem Rzecznika Praw Pacjenta liczba skarg i roszczeń związanych z łamaniem praw 
pacjenta stale rośnie.

Ustawa o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta zawiera przepis, który pozwala pacjentowi 
domagać się zadośćuczynienia za  naruszenie praw opisanych w ustawie. W razie zawinionego 
naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem 
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 kodeksu cywilnego.

Roszczenia wynikające z naruszenia praw pacjenta co do zasady (o ile nie łączą                                 
się z wyrządzeniem pacjentowi szkody polegającej na doprowadzeniu do śmierci lub wywołaniu 
rozstroju zdrowia) nie są objęte obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem odpowiedzialności 
cywilnej zawodowej. Oznacza to, że to Pielęgniarka czy Położna jest zobowiązana do zapłaty 
odszkodowania, wynikającego z naruszenia praw pacjenta.

Pacjenci coraz bardziej świadomi swoich praw walczą o nie w sądzie, domagając                                 
się zadośćuczynienia. Nie sposób nie dostrzec roli tzw. kancelarii odszkodowawczych, upatrujących 
w tego typu sprawach możliwości uzyskania dodatkowych świadczeń dla swoich klientów.

W odpowiedzi na te dane TU INTER  Polska S.A. wprowadziła do sprzedaży nową klauzulę                        
do ubezpieczenia dobrowolnego OC dla Pielęgniarek i Położnych  Można rozszerzyć ubezpieczenie 
dobrowolne OC o klauzulę nr 9, która obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody polegające                           
na naruszeniu takich praw jak: prawo do informacji o stanie zdrowia, prawo do zachowania tajemnicy, 
prawo do poszanowania godności i intymności, prawo do zgłaszania sprzeciwu odnośnie opinii            
lub orzeczenia lekarza, prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego, prawo do opieki 
duszpasterskiej.

Warto  sprawdzić czy posiadane ubezpieczenie OC chroni  Pielęgniarkę czy Położną  na wypadek 
takich roszczeń. Zdarzenie  ubezpieczeniowe będzie miało miejsce np. we wrześniu 2016r.,                      
a roszczenie może wpłynąć za  pół roku,  za rok, za dwa lata lub jeszcze później………Wówczas polisa 
OC  z klauzulą  nr 9   zadziała,  należne roszczenie wypłaci TU INTER Polska S.A. 

Dlatego  zachęcamy i sugerujemy, aby Panie Pielęgniarki i Położne zafundowały sobie indywidualne 
ubezpieczenie OC poszerzone o ustawową odpowiedzialność cywilną za szkody polegające                      
na naruszeniu praw pacjenta.
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Prawnik dla każdej Pielęgniarki i Położnej
            Coraz częściej Pielęgniarka lub Położna musi stawić czoła zarzutom związanym z błędem 
medycznym, zdarzeniem niepożądanym czy łamaniem praw pacjenta. Rośnie świadomość pacjentów 
odnośnie możliwości dochodzenia roszczeń, pojawiają się kancelarie odszkodowawcze, które w imieniu 
pacjenta dochodzą wysokich odszkodowań. W każdej sytuacji, kiedy stajemy przed wymiarem 
sprawiedliwości, czujemy się zestresowani i zagubieni. Musimy też liczyć się ze sporymi wydatkami.              

To  stresująca sytuacja i pojawiają się wówczas pytania : 
• jak postąpić, kiedy pojawi się roszczenie lub pozew sądowy?
• jakie są koszty porad prawnych,  usług pełnomocnika,  opinii biegłych,  opłat sądowych?
• gdzie szukać profesjonalnego pełnomocnika w sprawie cywilnej o odszkodowanie                       

lub w  sprawie karnej zawodowej ?
• jakie jeszcze problemy prawne mogą  nas dotyczyć?

W trosce o komfort i bezpieczeństwo pracy Pielęgniarek i Położnych  TU INTER Polska S.A.. przygotowała 
program ubezpieczenia  INTER Ochrona Prawna.

Ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna to: pomoc prawna w sytuacjach spornych związanych             
z życiem zawodowym, zwrot kosztów opinii prawnych, wynagrodzenia pełnomocnika, opłat sądowych, 
wynagrodzenia prawnika, stawiennictwa świadków, przygotowania pism procesowych, porady przez 
telefon - Telefoniczna Asysta Prawna 

Na co może liczyć Pielęgniarka lub Położna  mając ubezpieczenie INTER Ochrona Prawna ?
• na ochronę prawną w życiu zawodowym, prywatnym i w ruchu drogowym,
• na szybką reakcję Centrum Asysty Prawnej – sprawną likwidację szkody,
• na wsparcie oraz zwrot kosztów w sprawach cywilnych i karnych,
• na ochronę prawną w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
• na pokrycie kosztów kaucji,
• na pomoc Telefonicznej Asysty Prawnej.

Na co jeszcze może  liczyć Pielęgniarka lub Położna mając polisę INTER Ochrona Prawna? Może 
liczyć na skuteczne wsparcie prawne i na reprezentowanie  swoich interesów w sądzie. 
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