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R E K L A M ANie chcę stać w miejscu 
- przecieram szlaki
Krystyna  Wiktorowicz  jest pielęgniarką z dużym doświadczeniem zawodowym, z pełnym zaangażowaniem w wy-
konywanie swojego zawodu, który traktuje jako ważną misję. W niewielkiej miejscowości, w której mieszka, pełni 
rolę nie tylko pielęgniarki wykonującej zlecenia medyczne, ale cieszy się dużym autorytetem wśród pacjentów. 
Bywa w domach swoich sąsiadów, zna ich problemy. Skraca dystans pomiędzy nimi a lekarzami. Teraz z prze-
konaniem skorzystała z nowych możliwości, skończyła odpowiedni kurs i... właśnie zaczęła wypisywać recepty w 
ramach swoich nowych uprawnień. Czy w ten sposób kogoś wyręcza? Czy wizerunek pielęgniarki na tym cierpi? A 
może jej postawa pozwala dostrzec wysoki profesjonalizm jej zawodu? Oddajmy głos pani Krystynie Wiktorowicz. 

  Jestem  absolwentką  Uniwersytetu 
Medycznego  w  Łodzi.  Studia  magi-
sterskie  na  kierunku  pielęgniarstwo 
ukończyłam w  roku 2008. Od ponad 
13  lat  realizuję  się  zawodowo  jako 
pielęgniarka.  Pracowałam  w  Zakła-
dzie  Opiekuńczo-Leczniczym,  w 
szpitalu na oddziale  internistycznym, 
na  oddziale  intensywnej  opieki  me-
dycznej,  jak  również  w  środowisku 
domowym pacjenta jako pielęgniarka 
opieki długoterminowej domowej.
  Od  6  lat  pracuję  w  podstawowej 
opiece zdrowotnej w Przychodni Ro-
dzinnej w woj. łódzkim na stanowisku 
pielęgniarki rodzinnej.
  W grudniu 2015 r. ukończyłam kurs 
specjalistyczny  ,,Ordynowanie  leków 
i  wypisywanie  recept”  zorganizowa-
ny  przez  Warszawski  Uniwersytet 
Medyczny.  W  styczniu  tego  roku  z 
łódzkiego  oddziału NFZ  otrzymałam 
możliwość  wypisywania  recept  swo-
im pacjentom.

  Obecnie  jestem  pielęgniarką  ro-
dzinną  w  małej,  ale  nowoczesnej, 
wielospecjalistycznej  przychodni 
w  niewielkiej  miejscowości  w  wo-
jewództwie  łódzkim.  Moi  pacjenci 
mieszkają  w  pobliżu,  wszyscy  jeste-
śmy sąsiadami. Ponad 30% z nich  to 
osoby starsze, z wieloma schorzenia-
mi zdrowotnymi.
  Dlatego uzyskane nowe kompeten-
cje  w  zakresie  wypisywania  recept 
bardzo mi się przydają. Jeśli wymaga 
tego  sytuacja,  to  w  ramach  posiada-
nych  uprawnień  podczas  wizyty  do-
mowej, po badaniu przedmiotowym i 
podmiotowym pacjenta zlecam odpo-
wiedni opatrunek, przedłużam receptę 
lub wystawiam zlecenie na pielucho-
majtki. Nie  jest  to  praca  za  kogoś,  a 
praca  w  ramach  moich  kompetencji 
zawodowych. Nikt mnie  do  tego  nie 
zmusza,  po  prostu  chcę  jak  najlepiej 
wykonywać swoje zadania w ramach 
posiadanych kompetencji. Trzeba  so-

bie  uświadomić,  że  pielęgniarki  są 
bardzo  dobrze  wykształconą  kadrą 
medyczną w Polsce. Nie stoimy w cie-
niu lekarza, ale z nim współpracujemy 
w  ramach  zespołu  terapeutycznego. 
Każdy z nas robi „swoje”.
  Zauważcie,  że  zawód  pielęgniarki 
to  naprawdę  fajna  zawodowa  przy-
goda  -  jeśli  podejdziemy  do  niego  z 
pasją. Daje wiele możliwości pomocy 
drugiemu człowiekowi, nie  tylko po-

Krystyna  Wiktorowicz drukuje receptę

przez wykonywanie toalet i iniekcji.
  To prawda, że nasza wiedza i umie-
jętności  są  często  niedoceniane,  a 
wynagrodzenia  niesatysfakcjonujące. 

Zatem,  aby  to  zmienić,  podejmuję 
wyzwania.  Pomimo  płynących  gło-
sów  krytyki  i  ostrych  słów  ze  stro-
ny  pielęgniarek,  które  są  przeciwne 

zwiększeniu  uprawnień,  odczuwam 
satysfakcję,  że  posiadam nowe  kom-
petencje, które z pożytkiem wykorzy-
stuję w codziennej pracy.            (KW)

Nowe uprawnienia pielęgniarek i położnych

Recepty - komunikat ministra zdrowia
Informacja dotycząca nadawa-
nia uprawnionym pielęgniarkom 
i położnym unikalnych numerów 
identyfikujących recepty na refun-
dowane leki, środki spożywcze spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowe-
go oraz wyroby medyczne
  Pielęgniarki  i  położne  posiadające 
uprawnienia i zamierzające wystawiać 
recepty  na    leki,  środki  spożywcze 
specjalnego  przeznaczenia  żywie-
niowego  oraz  wyroby  medyczne,  a 
także  zlecenia  na  wyroby  medyczne 
w  trybie  indywidualnym  (w  ramach 
praktyki  zawodowej,  pro  familia,  pro 
auctore) mogą zgłaszać się do właści-

wego  wojewódzkiego  oddziału  Na-
rodowego  Funduszu  Zdrowia  w  celu 
uzyskania  uprawnienia  do  pobierania 
unikalnych numerów identyfikujących 
recepty.  Na  stronach  internetowych 
oddziałów wojewódzkich NFZ zostały 
zamieszczone  komunikaty  dotyczą-
ce  zasad uzyskania ww. uprawnienia. 
NFZ  udostępnia  także  wzór  wniosku 
o  uzyskanie  uprawnienia  do  pobiera-
nia  numeru  recept  wraz  z  instrukcją, 
jak  go  prawidłowo wypełnić. W  celu 
uzyskania  uprawnienia  do  pobierania 
numerów recept pielęgniarki i położne 
są  zobowiązane  do  osobistego  złoże-
nia wypełnionego wniosku wraz z do-

kumentami w oddziale wojewódzkim 
NFZ. Z informacji przekazanych przez 
NFZ wynika, że obecnie trwają prace 
związane z dostosowaniem systemów 
informatycznych NFZ do nowych wa-
runków  prawnych.  Funkcjonalność 
pobierania  unikalnych  identyfikują-
cych numerów recept dla pielęgniarek 
i  położnych  zostanie  uruchomiona 
przez  Fundusz w  najbliższym  czasie. 
W przypadku pielęgniarek i położnych 
realizujących świadczenia u świadcze-
niodawcy za zabezpieczenie numerów 
recept  refundowanych  odpowiada 
podmiot leczniczy (pracodawca). 
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