Opinia w sprawie zakresu danych zawartych na pieczątce słuŜbowej pielęgniarki
Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w
sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U.
Nr 252, poz. 1697) oznaczenie osoby udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej w zakładzie
opieki zdrowotnej obejmuje: nazwisko i imię, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, numer
prawa wykonywania zawodu — w przypadku lekarza, pielęgniarki, połoŜnej oraz podpis. W
związku powyŜszym oznaczenie pielęgniarki dokonującej wpisu w odpowiedniej
dokumentacji medycznej powinno zawierać powyŜsze elementy, w tym równieŜ posiadany
tytuł zawodowy – np. pielęgniarka dyplomowana, licencjat pielęgniarstwa. Analogicznie
pielęgniarka, połoŜna udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki
pielęgniarki prowadzi dokumentację indywidualną zawierającą powyŜsze oznaczenie osoby
udzielającej świadczeń zdrowotnych, które obejmuje takŜe posiadany tytuł zawodowy (§ 65
ust. 1 powyŜszego rozporządzenia).
NaleŜy równieŜ podkreślić, iŜ rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z dnia
19 grudnia 2008 r. w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom
studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. z 2009 Nr
11, poz. 61) w § 3 pkt. 6 wskazuje , iŜ po ukończeniu kierunku pielęgniarstwo absolwentom
studiów II stopnia nadaje się tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa. Natomiast zgodnie z §
3 pkt. 8 powyŜszego rozporządzenia po ukończeniu kierunków innych niŜ wymienione w § 3
pkt. 1-7 rozporządzenia absolwentom studiów II stopnia nadaje się tytuł zawodowy magistra.
Wobec powyŜszego w sytuacji, gdy osoba wykonuje zawód pielęgniarki umieszczenie na
pieczątce słuŜbowej zapisu magistra dotyczącego tytułu zawodowego magistra innego niŜ
pielęgniarstwo kierunku studiów mogłoby wprowadzać w błąd pacjentów, gdyŜ
sugerowałoby, iŜ osoba ta jest magistrem pielęgniarstwa. W związku z powyŜszym na
pieczątce słuŜbowej powinien widnieć zapis: imię i nazwisko, pielęgniarka lub pielęgniarka
dyplomowana (zgodnie z uzyskanym tytułem na świadectwie/dyplomie), prawo
wykonywania zawodu pielęgniarki Nr…..
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