Sprawozdanie z działalności Okręgowego Rzecznika Pielęgniarek i Położnych
w Wałbrzychu za okres 01.03.2017r. - 28 lutego 2018 r.
Okręgowy Rzecznik Pielęgniarek i Położnych działa na podstawie Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o
Samorządzie Pielęgniarek i Położnych w składzie:
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:
- Iwona Michańcio
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
- Młyńczak Małgorzata
- Koszyk Anna
- Komornicka Katarzyna
- Wachowiak-Bobkiewicz Anna
- Studzińska Edyta

Członkowie Okręgowego Rzecznika spotkali się w okresie sprawozdawczym dwukrotnie.
Spotkania miały charakter organizacyjny.

Przeprowadzono także szkolenia, które miały charakter

spotkań warsztatowych dla Okręgowego Rzecznika i jego zastępców doskonaląc znajomość procedur
postępowania. Szkolenia były prowadzone przez prawnika Izby. W trakcie szkoleń omawiano także
działania dotyczące prowadzonych spraw.
Rzecznik oraz jego zastępcy uczestniczą regularnie w posiedzeniach Prezydium ORPiP oraz
ORPiP, a także pełnią dyżury zgodnie z przyjętym harmonogramem. Na bieżąco prowadzone są bardzo
pracochłonne konsultacje z prawnikiem izby indywidualnie przez Rzecznika i jego zastępców.
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Liczba spraw w porównaniu do lat ubiegłych sukcesywnie się zwiększa.
Wielokrotnie Rzecznicy zwracają się z pismem do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej o przedłużenie terminu zakończenia sprawy, powodem tego jest to, że zdecydowaną
większość stanowią postępowania bardzo złożone np.: po przesłuchaniu świadka w danej sprawie
Rzecznik prowadzący postępowanie musi wszcząć kolejne.
Niejednokrotnie sprawy przekazywane są do prokuratury. Całe postępowanie wymaga dużego nakładu
czasu i przesłuchania wielu świadków.
Rzetelne, bezstronne i sprawiedliwe rozpatrywanie skarg z przestrzeganiem praw pacjenta oraz
obowiązujących norm prawa powszechnego wymaga największego wewnętrznego zdyscyplinowania
i pełnego zaangażowania. Każdy kolejny rok pracy charakteryzuje się nowymi wyzwaniami i nowymi
problemami oraz przynosi wiele nowych zadań do rozwiązania. Charakter skarg podobnie kształtuje się w
poszczególnych latach, niepokoi duża ilość skarg dotyczących nieetycznych zachowań pielęgniarek,

położnych. W bardzo wielu skargach, a także w toku postępowania okazuje się, że skarżący wyraża swoje
oburzenie na system ochrony zdrowia lub na złą organizację pracy w podmiocie leczniczym, a nie na
samą pracę pielęgniarek , położnych.
Rzecznik oraz jego zastępcy sukcesywnie prowadzą prewencję dla pielęgniarek
i położnych w zakresie odpowiedzialności zawodowej.
Okręgowy Rzecznik
Odpowiedzialności Zawodowej
(-) Iwona Michańcio

