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szkolenia pielęgniarek
•  Niestety, drogie koleżanki, jesteśmy same sobie winne, zasady są jasne: po-
dajemy wszystko na zlecenie lekarza. A co my robimy? Nie ma jedności mię-
dzy nami i konsekwencji, dlatego mamy to, co mamy. 
•  Nie wiem, czy ktoś to czyta, ale są oddziały, gdzie nie ma w nocy lekarza, 
nawet  tego  śpiącego  (laryngologia,  dermatologia)  i  co wtedy? Do  kogo  się 
zwrócić o zlecenie? Dyżurujący internista powie, że się nie zna i „róbcie, jak 
uważacie”. 
•  Proponuję masowy bojkot tych szkoleń! Nie pojadę ani do Kalisza, ani do 
Poznania! Jeśli ktoś mnie przeszkoli w miejscu mojej pracy, to na tym dyplo-
mie albo certyfikacie chcę mieć adnotację „ww. pielęgniarka posiada umiejęt-
ność czytania i pisania”. Chyba pora zwijać manatki i uciekać z tego zawodu! 
Ileż można być „szmaconym”?
•  Skończyłam  studia magisterskie,  specjalizację,  dwa  fakultety  studiów po-
dyplomowych,  wiele  kursów  specjalistycznych  i  dokształcających  i  jestem 
oburzona, że minister szykanuje naszą grupą zawodową. Lepiej być dobrym 
lekarzem niż kiepskim ministrem, który szamoce się w swoich obowiązkach, 
bo tak naprawdę do tej pory nic nie zrobił. Szanowny Panie Ministrze, pora 
się opamiętać i przywołać kolegów lekarzy do prawidłowego ordynowania le-
ków! Bojkotujmy ten głupi pomysł! 
•  Dokładnie tak: dbajmy o swoje interesy zawodowe, nie pozwalajmy na lek-
ceważenie i manipulację! 
•  Ma rację! Głupole wykonują non stop ustne zlecenia lekarzy narażając sie-
bie  i pacjentów! Reszta  jest mądra, dumna i  jako pielęgniarki zarabia dobrą 
kasę. Ja jestem właśnie tą mądrą i asertywną! 
•  Minister nas oskarża, że przez nas umierają pacjenci! Przestańcie pisać, że 
wykonujecie ustne zlecenia, przestańcie  je w takiej formie wykonywać! Po-
wiadomcie  lekarza,  że  zlecenie  nie  zostało wykonane,  bo  nie  jest wpisane! 
Gdzie nasze oddziałowe, które dobrze wiedzą o takich zwyczajach lekarskich 
i nic z tym nie robią?! 
•  Moja propozycja: nie opuszczać stanowisk pracy,  lecz zostawić na biurku 
pani przełożonej wypowiedzenie pracy. To jedyne i najlepsze rozwiązanie dla 
naszej grupy zawodowej i każdej z nas. Jednak czy się odważymy, czy będzie-
my miały „jaja”, o których któraś przedmówczyni pisała. Będę śledzić kroki i 
propozycje, a w stosownym momencie złożę wypowiedzenie - z honorem i z 
podniesioną głową. 
•  Pan minister powinien zająć się w pierwszej kolejności przeszkoleniem swo-
ich kolegów  lekarzy. Pielęgniarka wie,  jak ma być prawidłowo wypełniona 
dokumentacja medyczna. Może poświęciłby trochę czasu na zweryfikowanie 
czasu  pracy  lekarzy,  którzy  pracując  przez  kilka  dni  bez  przerwy  stanowią 
zagrożenie dla pacjentów. Czemu temu tematowi nie poświęci swojej uwagi, 
tylko zajmuje się pracą pielęgniarek, o której widocznie nie ma pojęcia? 
•  Zamordowano zawód pielęgniarki, zamordowano idee, które kierowały wy-
borem zawodu. Nie mam już nadziei, że zmieni się cokolwiek w tym wzglę-
dzie. Mam nadzieję, że jakoś dotrwam do emerytury, a historia kiedyś oceni 
winowajców. Pozdrawiam wszystkie walczące pielęgniarki. Życzę powodze-
nia i wytrwałości!
•  Pielęgniarki powinny przeszkolić lekarzy w pisaniu zleceń lekarskich albo 
pisać odpowiedzi takim charakterem pisma, jak piszą lekarze. Może zastano-
wiliby  się,  co  się dzieje  z pacjentem,  jakby nie byli w  stanie odczytać,  czy 
ciśnienie jest w normie, czy nie do oznaczenia? 
•  Polskie pielęgniarstwo jest tak upodlonym zawodem, że komentowanie tego 
stanu nie ma już po prostu sensu i nic nie wnosi do sprawy. 
•  Jestem w zawodzie ponad 20 lat i jako jedyna na oddziale (!) nie ustępuję i 
nie wykonuję zleceń na tzw. gębę! Inne koleżanki niestety wykonują! Szko-
lenie  jest  niezbędne,  aby  zrozumiały,  jakie  ryzyko podejmują! Niestety,  nie 
potrafią być asertywne wobec lekarzy!
•  Chodzi  o  bezpieczeństwo  PACJENTÓW! Niestety,  pielęgniarki w  Polsce 
nadal ze strachu przed doktorem - jednym i drugim, i trzecim wykonują ustne 
zlecenia. Potem poszkodowany jest pacjent  i pielęgniarki - a doktorzyny się 
wybronią, nawet najgorsze. Czas na odwagę, drogie Pielęgniarki. Posługujcie 
się pismem od ministra, skoro same nie potraficie odmówić lekarzowi na bazie 
własnych argumentów. 
•  Minister  nieudolnie  broni  kolegów.  Czas  zająć  się  nimi,  bo  znieczulica  i 
„olewajstwo”, jakie panują w środowisku lekarskim, są nie do pomyślenia. 
•  Kpina! Boże, jak można tak poniżać wykształcone osoby! Co za kraj! Co za 
władza! Szok! 
•  Jeszcze jedno: kto za to pseudoszkolenie ma zapłacić i kiedy mam je zrobić? 
Po godzinach? Nie wierzę, że na delegacji albo urlopie szkoleniowym. 
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Prezydium Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

z dnia 1 września 2016 roku
w  odniesieniu  do  treści  Komunikatu 
w  sprawie wykonywania  przez  pielę-
gniarki i położne zadań wynikających 
z  procesu  leczenia  i  realizacji  zleceń 
lekarskich,  w  tym  podawania  leków 
różnymi  drogami,  oraz  wytycznych 
Konsultanta  krajowego  w  dziedzinie 
pielęgniarstwa  w  sprawie  organizacji 
szkoleń  (przez  podmioty  lecznicze) 
dotyczących  zasad przyjmowania,  re-
alizacji  i  dokumentowania  zleceń  le-
karskich przez pielęgniarki i położne
  Prezydium NRPiP, odnosząc się do 
cyt.  powyżej  Komunikatu  Minister-
stwa Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r., 
wyraża  sprzeciw  wobec  wskazanego 
na  wstępie  Komunikatu,  nieuzasad-
nionego  dowodami,  wezwania  do 
bezwzględnego  przestrzegania  prawa 
przez  pielęgniarki  i  położne.  Powsta-
je bowiem pytanie, z jakich powodów 
nakaz ten został ograniczony do posza-
nowania prawa wyłącznie w „ramach 
udzielanych świadczeń zdrowotnych”.
  Nie  negując  dalszych,  obszernych 
wywodów  dotyczących  analizy  prze-
pisów  prawnych  regulujących  zasady 
wykonywania  zawodu  pielęgniarki 
oraz  położnej  należy  stwierdzić,  iż 
pielęgniarka  oraz  położna  dysponują-
ca  aktualnym  prawem  wykonywania 
zawodu jest w pełni przygotowana do 
wykonywania tego zawodu, również w 
zakresie prawidłowej realizacji zleceń 
lekarskich, prowadzenia dokumentacji 
medycznej,  w  tym  dokumentowania 
udzielanych świadczeń zdrowotnych.
  W  ocenie  Prezydium  NRPiP  brak 
jest  podstaw  do  formułowania  oraz 
wyrażania  sugestii  dotyczących  wy-
stępowania  naruszeń  prawa w  obsza-
rze  związanym  z  realizacją  zleceń 
lekarskich  w  stopniu  bezpośrednio 
zagrażającym  pacjentom,  pielęgniar-
kom,  położnym,  które  uzasadniałyby 
prowadzenie  w  tym  obszarze  maso-
wych szkoleń adresowanych  tylko do 
pielęgniarek  i położnych. W praktyce 
udzielanych  świadczeń  zdrowotnych 
problem wystawienia  pisemnego  zle-
cenia  leży  po  stronie  lekarzy.  To  nie 
pielęgniarki  i  położne  mają  dbać  o 
prawidłowe  wydawanie  zleceń  lekar-
skich, ale  sami  lekarze  jako profesjo-
naliści  winni  przywiązywać  należytą 
staranność  do  zachowania  pisemnej 
formy zlecenia.
  Prezydium  NRPiP,  dostrzegając 
potrzebę  dbałości  o  bezpieczeństwo 
zdrowotne  pacjenta  oraz  występowa-
nie pojedynczych przypadków niepra-
widłowości  w  obszarze  udzielanych 
świadczeń zdrowotnych, widzi zasad-
ność  realizacji  szkoleń  obejmujących 
szereg  istotnych aspektów komunika-
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Stanowisko izby pielęgniarek
cji  pomiędzy  wszystkimi  członkami 
zespołu  terapeutycznego  (m.in.  prze-
kazywania niezbędnych w procesie te-
rapeutycznym informacji dotyczących 
pacjenta), w tym również prawidłowo-
ści  wydawania  przez  lekarzy  zleceń 
oraz  ich  wykonywania  przez  pielę-
gniarki  i  położne.  Jednak  realizacja 
przez podmioty lecznicze wytycznych 
wskazanych w komunikacie w sposób 
wybiórczy  i  dotyczący  tylko  niektó-
rych  grup  zawodowych  zaangażowa-
nych  w  proces  udzielania  świadczeń 

zdrowotnych  tj.  pielęgniarek  i  położ-
nych,  jest  w  ocenie  Prezydium  NR-
PiP  działaniem,  którego  rzeczywisty 
skutek  będzie  znacząco  odbiegał  od 
zakładanego  efektu.  Zdaniem  Prezy-
dium NRPiP szkolenia  takie powinny 
obejmować przede wszystkim lekarzy, 
ewentualnie lekarzy oraz pielęgniarki i 
położne; w innym przypadku brak jest 
celowości ich przeprowadzania.
1 września 2016 r.
Powyżej zacytowano oryginalną treść 
stanowiska.

Kształcenie podyplomowe

Bezpłatne szkolenia 
  Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej  organizuje  bez-
płatne  szkolenia  dla  pielęgniarek  i  położnych  realizowane w  ramach  projektu 
pn.  „Wykwalifikowane  pielęgniarki  gwarancją  profesjonalnej  opieki”  dofinan-
sowanego z Funduszy Europejskich w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla 
obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr me-
dycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
  Celem głównym projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji 
pielęgniarek pracujących w opiece paliatywnej, długoterminowej, podstawowej 
opiece zdrowotnej i in. - w dziedzinach odpowiadających na potrzeby epidemio-
logiczno-demograficzne kraju do 2017 r.
  Wartość projektu wynosi 1 948 464 zł, a wartość dofinansowania ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 856 064,00 zł.


