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Izba
dla pielêgniarek,
czy pielêgniarki

dla izby?
Kilka pielêgniarek z obszaru dzia³ania jednej z izb odby³o kurs

specjalistyczny w zakresie „Szczepienia ochronne”. Po kursie zwróci-
³y siê do izby pip o refundacjê kosztów kursu. Izba na podstawie
regulaminu refundacji kosztów kszta³cenia  ze  œrodków  funduszu ko-
misji kszta³cenia i doskonalenia  zawodowego  dzia³aj¹cej przy okrêgo-
wej izbie  pielêgniarek i po³o¿nych odmówi³a przyznania refundacji.
Powód: zapis w regulaminie refundacji, ¿e warunkiem uzyskania refun-
dacji jest wczeœniejsza akceptacja rady lub jej prezydium na z³o¿onym
w izbie wniosku, który nale¿y z³o¿yæ w biurze izby przed rozpoczê-
ciem kursu, specjalizacji lub studiów. Wnioskodawczynie odwo³a³y sie
od tej decyzji do Naczelnej Izby PiP w Warszawie. Izba Naczelna
utrzyma³a w mocy decyzjê Izby. Zreszt¹ nie mia³a kompetencji zmie-
niæ decyzji okrêgowej izby.
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Coraz trudniej o pielêgniarkê
na tzw. prywatne nocki
W ³ódzkich szpitalach coraz trudniej zamówiæ pielêgniarkê do
chorego na noc. Te, które poza codziennymi obowi¹zkami zawo-
dowymi godz¹ siê jeszcze dodatkowo dy¿urowaæ przy ³ó¿ku pa-
cjenta, maj¹ zajête wszystkie najbli¿sze terminy. Coraz bardziej
siê ceni¹. Za noc bior¹ nawet 200-250 z³!

„Oficjalna drzemka” w przypadku pracy
zmianowej pielêgniarek i po³o¿nych

Komentarze internautów
z Portalu Pielêgniarek
i Po³o¿nych:
Pielêgniarka: Kim jest ta pani, z
któr¹ przeprowadzono wy-
wiad????? Dlaczego ona przeywa
pielegniarki od siostrami???? Czy
w Polsce mamy jeszcze szko³y
sióstr? Czy licencjat daje tytu³
siostry licencjonowanej? Niby z
treœci wynika, ¿e pani ta jest kimœ
„od nas”, tylko dlaczego nie wie,
¿e siostry s¹ w zakonach ewentu-
alnie w rodzinach? Jest co prawda
Ojciec Dyrektor, ale to zdaje siê
inna bran¿a! Szlag mnie trafia,
gdy s³yszê od wydaje siê kultu-
ralnej wykszta³conej osoby „sio-
stra”, a nie pielêgniarka! Jestem
pielêgniark¹, tak¹ skoñczy³am
szko³ê, taki mam dyplom, takie
stanowisko! Nie ¿yczê sobie, aby
mnie ktoœ wyzywa³!!!!! A mo¿e
w £odzi jewst inaczej, mo¿e tam
nadal kszta³ci siê siostrzanych li-
cencjatów? Tragedia!
ma³goœka: a mnie sie podoba jak
mówia do mnie pacjenci per sio-
stro...dla nich jestesmy najbli-
¿ej...siostro ma aspekt nie zakon-
ny czy jaki tam kto sobie wymy-
sla a znaczenie symbliczne kogos
kto jest blisko kto ci pomo¿e..i
nie róbmy z ig³y wid³y :)
Siostra, ale swego rodzeñ-
stwa!!!!!!: „Siostro” to anachro-
nizm, owszem w wykonaniu
STARSZYCH pacjentów ujdzie,
ale jeœli tak mówi ktoœ w oficjalnej
wypowiedzi w mediach, jest bar-
dzop ra¿¹ce. Droga Kole¿anko,
wyjm swój dyplom i zobacz kim
jesteœ, jak¹ szko³ê skoñczy³aœ.
Przeczytaj z dziesiêæ razy, lub
wiêcej, aby do Ciebie dotar³o. Jeœli
nadal osoby oficjalne bêda nas
przezywaæ „siostrami”, to nie
spodziewaj siê lepszego traktowa-
nia! I co za tym idzie i lepszych
zarobków. Bo to w³aœnie od tego
„siostrowania” siê zaczyna.
Kamila: To nie s¹ wid³y z ig³y, to
bardzo wa¿ne! Takie siostry-po-
pychad³a nigdy niczym innym nie
bêd¹! Choæ owszem, s³yszê, ¿e w
naszej stolicy Warszawie i mo¿e
gdzieœ jeszcze? nasze kole¿anki to
lubi¹. A ja uwa¿am, ¿e od tego trze-
ba zacz¹æ, dopóki bêdziemy jaki-
miœ tam siostrami, a nie tymi, jaki
mamy dyplom, to nic lepszego dla
naszej profesji nas nie spotka.
magda: prywatne nocki w pañ-
stwowej robocie to przekrêt,
uwa¿ajcie kole¿anki, bo ktoœ
mo¿e siê temu przyjrzec...

(Uwaga - zachowano orginaln¹ pisowniê)

Poddajê w w¹tpliwoœæ sens za-
pisu w regulaminie refundacji:

„Warunkiem refundacji kosz-
tów kszta³cenia jest wczeœniejsza
akceptacja rady lub prezydium
na z³o¿onym w izbie wnio-
sku. Wniosek nale¿y z³o¿yæ w
biurze OIPiP przed rozpoczê-
ciem kursu, konferencji,  specjali-
zacji lub studiów.” Tak¿e zapisu,
¿e „Dofinansowanie przyznaje
siê na podstawie nastêpuj¹cych
dokumentów:

a) czytelnie z³o¿onego wnio-
sku z akceptacj¹ cz³onka rady lub
proœby o pokrycie kosztów
udzia³u w konferencji.”

Po pierwsze: Jaki sens meryto-
ryczny przemawia za tym, aby
pielêgniarka lub po³o¿na zg³asza³a
wczeœniej wolê ukoñczenia szkole-
nia? Dlaczego izba ma decydowaæ,
¿e dane szkolenie jest przydatne
dla danej pielêgniarki i po³o¿nej?

Po drugie: Zapis w regulaminie,
¿e na wniosku o refundacjê nale¿y
uzyskaæ akceptacj¹ cz³onka rady
jest kuriozalny. W przypadku
braku takiej akceptacji wniosko-
dawca nie otrzyma refundacji!

Po trzecie: Dlaczego izba pip
nie potrafi³a okazaæ „dobrego ser-
ca” wnioskodawczyniom? Potrak-
towa³a je nie jak kole¿anki tylko
jak petentów Urzêdu Skarbowe-
go.  Zabrak³o jednego papierka.
Izba postawi³a na swoim. Pielê-
gniarki - wnioskodawczynie zo-
sta³y przyk³adnie ukarane.
Wnioski:

Dzia³anie izby to klasyczny

przyk³ad, ¿e izba nie jest dla pie-
lêgniarek i po³o¿nych, tylko pie-
lêgniarki i po³o¿ne dla izby. Tak
skonstruowany regulamin refun-
dacji sprowadza pielêgniarki i
po³o¿ne do roli petentów. Izba
decyduje czy dane szkolenie jest
przydatne. Nale¿y uzyskaæ ak-
ceptacje cz³onka rady. Taki
uznaniowy system jest bardzo
wygodny dla decydentów!
Mo¿na decydowaæ, analizowaæ,
odrzucaæ wnioski. Œmiem twier-
dziæ, ¿e ten system refundacji
jest patologiczny i korupcjogen-
ny!!!

Refundacja powinna nale¿eæ
siê ka¿dej pielêgniarce i po³o¿nej
regularnie op³acaj¹cej sk³adki
cz³onkowskie „jak psu zupa”.
Nie powinna mieæ charakteru
uznaniowego.

Na moje ostre s³owa podam
hipotetyczny przyk³ad.

Jestem pielêgniark¹. Za dwa
lata bêdzie konkurs na stanowi-
sko pielêgniarki oddzia³owej.
Mam w planie startowaæ. Wy-
bieram siê na kurs kwalifikacyj-
ny zarz¹dzanie i organizacja. Nie
mam wystarczaj¹cych œrodków
finansowych. Zg³aszam sie z
wnioskiem do izby pip. Rada go
rozpatruje. Cz³onkiem rady
jest... prze³o¿ona pielêgniarek
szpitala, w którym pracujê.
Stwierdza, ¿e to szkolenie w
moim przypadku jest nieprzy-
datne. Mój wniosek zostaje od-
rzucony.
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Pan Grucha³a wyjaœni³, ¿e nie
posiada wiedzy na temat analiz
prowadzonych nad zagadnieniem
tzw. oficjalnej drzemki.

Pani Minister Anna Grêziak
zwróci³a siê z proœb¹ do Pani
Wojtak o uzyskanie materia³ów
Colegium Medicum.

Pan Dariusz Sarti stwierdzi³,
¿e nale¿a³oby zdefiniowaæ pojê-
cie drzemki i pojêcie snu. Pod-
kreœli³, ¿e problemem jest zabu-
rzenie cyklu biologicznego zabu-
rzenia snu, które w przypadku
pielêgniarek zmienia siê bardzo
szybko i to powoduje szkody na
zdrowiu. Dyskusje nad tym za-
gadnieniem by³y prowadzone w
komisji pracuj¹cej nad wcze-

œniejszymi emeryturami. Stwier-
dzi³, ¿e potrzeba wypoczynku
w cyklu nocnym, jak i dziennym
jest taka sama.

G³os zabra³a Pani Hanna Gu-
towska, zada³a pytanie czy mo¿-
liwa by³aby ekspertyza dotycz¹-
ca roli przerw w pracy dla efek-
tywnoœci pracy i dla pacjenta?

Pan Grucha³a wyjaœni³, ¿e
prawdopodobnie prowadzone
by³y badania nad tym zagadnie-
niem, natomiast kwesti¹ organi-
zacji pracy jest, okreœlenie, gdzie
pracownik spêdza przerwê.
  Fragment protoko³u z posiedze-
nia Miêdzyresortowego Zespo³u ds.
Opracowania Zasad Zatrudniania
i Wynagradzania w Ochronie Zdro-
wia w dniu 26 wrzesnia 2006 roku.

¯adna z pielêgniarek, które
chcia³am wynaj¹æ do opieki nad
chor¹ po operacji nie zgodzi³a siê
- mówi Gra¿yna Paszkowska,
której matka le¿y w Instytucie
Centrum Zdrowia Matki Polki.

- Bardzo siê tym zmartwi³am.
Mojej mamie potrzebna jest teraz
pielêgniarka, która bêdzie siedzia-
³a przy ³ó¿ku gotowa na ka¿de jej
skinienie i potrafi fachowo opie-
kowaæ siê ciê¿ko chor¹ osob¹. Po-
radzono mi, abym poszuka³a
chêtnej na innym oddziale.

Dlaczego pielêgniarki nie chc¹
braæ prywatnych dy¿urów, cho-
cia¿ mo¿na sporo zarobiæ?

- Wiêkszoœæ z nas nie ma czasu
ani si³y na tak¹ fuchê - mówi Ma-
rzena Nowacka, pielêgniarka ze
szpitala uniwersyteckiego. - Aby
zwi¹zaæ koniec z koñcem, pracuje-
my na dwóch etatach w ró¿nych
placówkach. Œrednia pensja pielê-
gniarki wynosi miesiêcznie 1400-
1600 z³otych brutto.

W ³ódzkich szpitalach i pla-
cówkach medycznych jest coraz

mniej pielêgniarek. Prawie 2 ty-
si¹ce ju¿ wyjecha³o do pracy za
granic¹ m.in. do Anglii, Niemiec,
W³och, Irlandii. Prawo wykony-
wania zawodu uzyska³o w tym
roku tylko oko³o 40 sióstr. Nie
wiadomo, ile z nich zatrudni siê w
szpitalach. Decyduj¹ siê na to
tylko pojedyncze osoby. Taka
sytuacja utrzymuje siê od trzech
lat. W szpitalu im. WAM m.in. z
powodu braku pielêgniarek ane-
stezjologicznych przek³adane s¹
planowe operacje.

Aktualnie opiekuje siê chory-
mi w szpitalach i poradniach oko-
³o 5 tysiêcy sióstr.

- Aby zapewniæ w³aœciw¹
opiekê pacjentom w ³ódzkich pla-
cówkach s³u¿by zdrowia, brakuje
co najmniej 500 pielêgniarek -
mówi Anna Tasak, przewodni-
cz¹ca Okrêgowej Rady Pielêgnia-
rek i Po³o¿nych w £odzi. - Te,
które pracuj¹, s¹ nadmiernie ob-
ci¹¿one. Jest coraz gorzej, na
czym najbardziej cierpi¹ pacjenci.

Ÿród³o: www.express.lodz.pl

G³os zabra³a Pani Aleksandra Wojtak Przedstawicielka Naczelnej
Rady Pielêgniarek i Po³o¿nych, zada³a pytanie ekspertowi z Insty-
tutu Medycyny Pracy w sprawie tzw. oficjalnej drzemki w przypad-
ku pracy zmianowej. Czy by³y prowadzone badania nad tym zagad-
nieniem? Poinformowa³a, ¿e Colegium Medicum dysponuje bada-
niami nad powy¿szym zagadnieniem. Poprosi³a o umieszczenie ta-
kiego zapytania w piœmie do Instytutu Medycyny Pracy.

OdpowiedŸ redakcji Gazety  Pielêgniarki i Po³o¿nejZ redakcyjnej poczty....
Pani pytanie dotyczy sprawy nastêpuj¹cej: Koszt specjalizacji

przedstawiony przez organizatora wynosi np. 6.000z³. Dofinansowa-
nie wynosi w tym roku 4.120 z³. Kto ponosi koszty róznicy w/w
wartoœci?

Ministerstwo przeprowadza postêpowanie przetargowe na wy³o-
nienie organizatora specjalizacji wed³ug zasady: Cena – 100% (naj-
ni¿sza cena). Natomiast koszt dofinansowania jednego miejsca szko-
leniowego za ca³y okres trwania specjalizacji dla pielêgniarki/po³o¿-
nej rozpoczynaj¹cej specjalizacjê w 2006r. mo¿e wynieœæ maksymal-
nie 4.120 z³.  Nale¿y wnioskowaæ, ¿e róznicê pomiêdzy kosztem
specjalizacji prowadzonej przez organizatora, który zosta³ wy³onio-
ny w przetargu na prowadzenie specjalizacji, a kwot¹ dofinansowania
ponosi uczestnik specjalizacji. Ale... Ale....Ale... Analizuj¹c koszty
specjalizacji prowadzonych przez organizatorów, którzy zostali wy-
³onieni w przetargu i ich uczestnicy otrzymaj¹ dofinansowanie nasu-

Pozwoli³am sobie napisaæ do Pana list z
proœb¹ o wyjaœnienie kwestii odp³atnoœci za spe-
cjalizacjê. Jestem w trakcie specjalizacji. Ju¿ w
piœmie informuj¹cym o terminie egzaminu wstêp-
nego organizator poda³ kwoty - koszt ca³kowity
specjalizacji 6123 w tym dofinansowanie ze œro-
dów MZ 4120. Po przeczytaniu waszej inf. na
stronie nie potrafie odnieœc siê do p³atnoœci. Na-
pisa³am pismo do mojej izby, która stwierdzi³a ¿e
wszystko jest zgodne z prawej i mam uiœciæ róznice
w kwocie na konto organizatora. Ju¿ w tej chwili
jestem zdezorientowana zupe³nie czy jest to zgod-
ne czy niezgodne z prawem, a mo¿e te dop³aty o
których pisze MZ dotyczy innych p³atnoœci, a nie
tych o których napisa³am wy¿ej?

waj¹ sie pytania. Np. koszt specjalizacji rozpoczynaj¹cej siê w 2006
roku w dziedzinie pielêgniarstwa ratunkowego wynosi u jednego orga-
nizatora 5.100 z³,  drugiego 5.800 z³, trzeciego 6.500 z³, czwartego...
4.118 z³. Nie zajmujemy sie teraz spraw¹ ró¿nic w cenie za specjaliza-
cje, ale kwesti¹ dofinansowania. Choæ ró¿nice s¹ znacz¹ce!!! Siega-
j¹ ponad 30%!!! Kiedy specjalizacja kosztuje 6.500 z³ to dofinanso-
wanie wyniesie (4.120 z³) tylko 64% kosztów specjalizacji, a w
przypadku ceny 4.118....100%. Czy ten system jest sprawiedliwy?
Czy  zabezpiecza interesy uczestników specjalizacji, którzy s¹ zain-
teresowani najni¿szym kosztem szkolenia specjalizacyjnego? Czy
wysokoœæ kwoty dofinansowania nie jest okreœlona na zbyt niskim
poziomie? Co bêdzie, gdy wszyscy organizatorzy okreœl¹ koszty
specjalizacji na np. ponad 10 tys. z³. Dzwoni³em dziœ do ministerstwa
zdrowia w tej sprawie. Czekam na wyjaœnienia. 
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