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OFERTA PRACY DLA PIELĘGNIAREK W SZWECJI
+bezpłatny kurs języka dla całej rodziny i pomoc w relokacji

aneta@medicarrera.com
+34 933 173 715
www.medicarrera.com

OFERUJEMY
•Atrakcyjne warunki finansowe
•Stale zatrudnienie
•Świetne warunki pracy 
•Pomoc w formalnościach i przeprowadzce
•Bezpłatny kurs szwedzkiego dla całej 
   rodziny

Skontaktuj się z nami!

Wszystkie usługi 
firmy MediCarrera 

są bezpłatne dla
kandydata

WYMAGANIA
•Studia wyższe pielęgniarskie
•Komunikatywny język angielski
•Gotowość do ukończenia kursu języka
   szwedzkiego

R E K L A M A

R E K L A M A

Urodził się 3 czerwca 1972 roku.

Od listopada 2016 roku pełnił funkcję 
podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Ukończył studia me-
dyczne na Akademii 
Medycznej w Warsza-
wie.
Następnie rozpoczął 
pracę w Instytucie 
Kardiologii w Warsza-
wie-Aninie. W 2002 r. 
uzyskał stopień dokto-
ra nauk medycznych, 
a w 2010 – doktora 
habilitowanego nauk 
medycznych. Od 2011 
kierował zespołem 
specjalistycznym nauk 
o życiu w Minister-
stwie Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. Tytuł 
profesora otrzymał z 
rąk prezydenta Andrze-
ja Dudy w 2016 roku.

Kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu 
Serca w Instytucie Kardiologii w 
Warszawie, gdzie przez wiele lat był 
członkiem rady naukowej. Pełnił licz-
ne funkcje w europejskich i polskich 

towarzystwach naukowych. Należy 
do Europejskiego i Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego.

Współpracował z fundacją Kresy w 
Potrzebie – Polacy Po-
lakom, zajmującą się 
pomocą obywatelom 
polskim pozostawio-
nym poza wschodnimi 
granicami, w szcze-
gólności dzieciom z 
Grodna i Wołkowyska. 
Współpracował rów-
nież z fundacją Serce 
dla Arytmii promującą 
wiedzę dla pacjentów i 
lekarzy w zakresie pro-
filaktyki, diagnostyki i 
leczenia arytmii oraz 
ze Stowarzyszeniem 
Pacjentów Serce dla 
Arytmii.

Żonaty, ma czwórkę 
dzieci. W wolnym czasie zajmuje się 
żeglarstwem oraz narciarstwem. Gra 
również na pianinie i gitarze.

źródło: www.mz.gov.pl

Nowy Minister Zdrowia
Łukasz Szumowski

fot. www.mz.gov.pl

Niebawem przed sądem stanie pielęgniarka z puławskiej stacji dializ, która właśnie 
została oskarżona o doprowadzenie do utraty życia pacjenta. Kobiecie grozi do pięciu 
lat pozbawienia wolności.

Odpowiedzialność zawodowa

Pacjent zmarł podczas zabiegu. Za 
jego śmierć odpowie pielęgniarka?

Sprawa ma swój początek w czerwcu 
2015 roku. W należącej do dużej sieci 
puławskiej stacji dializ poddano za-
biegowi mieszkańca 
miejscowości Płonki 
w gminie Kurów. W 
pewnym momencie 
obsługa zorientowa-
ła się, że pacjent jest 
odłączony od urzą-
dzenia. Natychmiast 
wszczęto alarm, jed-
nak mężczyzna był już 
w krytycznym stanie. 
Pomimo szybkiego 
przewiezienia go do 
szpitala życia 63-latka nie udało się 
uratować.
Po pewnym czasie rodzina mężczy-
zny podejrzewając, że doszło do 
zaniedbań ze strony stacji dializ, po-
wiadomiła prokuraturę o możliwości 

popełnienia przestępstwa. Wszczęte 
zostało śledztwo w kierunku dopro-
wadzenia przez osobę, na której ciąży 

obowiązek opieki, do utraty życia lub 
zdrowia. Przesłuchani zostali lekarze 
oraz pielęgniarki. Sprawdzono rów-
nież sprzęt, którym 63-latek poddawa-
ny był dializie, a także dokumentację 
medyczną.

W toku śledztwa ustalono, że do utra-
ty życia pacjenta przyczyniła się jedna 
z pielęgniarek. W wyniku niedokład-

nego połączenia ele-
mentów linii dializa-
cyjnej nastąpiło jej 
rozłączenie. Zanim 
ktokolwiek zauwa-
żył błąd, poddawany 
dializie mężczyzna 
stracił bardzo dużą 
ilość krwi. Kobieta 
nie przyznała się do 
winy, jednak z uwagi 
na zebrany materiał 
dowodowy prokura-

tura skierowała do sądu akt oskarżenia 
w tej sprawie. Pielęgniarce grozi teraz 
do pięciu lat pozbawienia wolności.

Paweł Pietraś
Przedruk : www.lublin112.pl

Projektowane zmiany

Zmienia się ochronę zdrowia w służ-
bę zdrowia. ministerstwo zmienia 
przepisy tak, żeby zgodnie z pra-
wem możliwe było pełnienie dyżuru 
przez jednego lekarza jednocze-
śnie... na kilku oddziałach. Strach 
pomyśleć, co w takim razie czeka 
pielęgniarki!

W uzasadnieniu do powyżej zapropo-
nowanych zmian zapisano: 
"Projektowane przepisy mają na celu 
umożliwienie świadczeniodawcom 
optymalnego względem potrzeb zdro-

wotnych hospitalizowanych pacjen-
tów zaplanowania pracy personelu 
medycznego mając jednocześnie na 
uwadze zapewnienie dostępności do 
świadczeń gwarantowanych oraz in-
tensywność realizacji świadczeń w 
poszczególnych komórkach organi-
zacyjnych realizujących świadczenia 
w trybie hospitalizacji i hospitalizacji 
planowej. 
Świadczeniodawcy realizujący świad-
czenia gwarantowane w trybie hospi-
talizacji i hospitalizacji planowej będą 
mogli swobodniej planować zabezpie-

czenie całodobowej opieki lekarskiej 
przez ustalenie harmonogramu. Zmia-
na nie generuje dodatkowych kosztów 
dla podmiotów realizujących przed-
miotowe świadczenia gwarantowane, 
polega na uelastycznieniu zasad orga-
nizacji pracy personelu w odniesieniu 
do pełnienia dyżurów medycznych, 
co może ułatwić zarządzanie podmio-
tem leczniczym oraz prowadzić do 
bardziej racjonalnego wydatkowania 
środków publicznych".

 (mm)

Jeden lekarz jednocześnie na kilku oddziałach?


