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Dlaczego właśnie dla Niej
rąk troskliwych zabrakło
i tylko czasami tliło się światło
i nie było wygodnej pościeli
i dlaczego tam, na Mokotowie,
o Niej zapomnieli.

To było bardzo dawno,
minęło wiele lat,
umarła niespodziewanie,
choć choroba błaha,
a w około szalał hitlerowski kat,
który miesiąc wcześniej 
tu, na Polskę napadł.

Dziś wspominam znowu,
gdyż wspominać trzeba,
Jej mądrość, skromność
i usposobienie,
by na wsze czasy 
właśnie Tę postać
uchować przed zapomnieniem.
           Ewa Willaume-Pielka



 

…staraj się żyć w taki sposób, 
abyś w godzinie śmierci  

mógł posiąść radość zamiast strachu…
Tomasz a  Kempis

 

Szczególnie dla nas ważny temat ostatnich tygodni to: kwalifikacje!!!  
To wiele lat ciężkiej pracy, wyjazdów i spotkań. To czas twardych nego-
cjacji. Wszystkim zaangażowanym w uznanie naszych kwalifikacji w Unii 

Europejskiej serdecznie dziękujemy.
W październikowe dni wiele czasu poświęciliśmy na zdobywanie wiedzy. Liczny 

udział w konferencjach jest również dowodem na nieustające zapotrzebowanie na tę 
formę przekazu. Dzięki pracowitości naszych zespołów konferencje są nieodłącznym 
elementem naszego zawodowego życia. Tu zarówno część oficjalna, warsztaty, jak i 
spotkania integracyjne pozwalają na wymianę merytorycznych treści, ale i doświadczeń 
zawodowych. To również czas, gdy poznajemy opinię naszych gości o nas. Ważne jest 
nasze wykształcenie, doświadczenie zawodowe i profesjonalizm. 

Listopad jest szczególnym miesiącem roku…sprzyja przemyśleniom, nostalgii  
i rozmowom o tym co najważniejsze – o życiu. Kiedy odchodzi bliska nam osoba, cały 
świat się zmienia…Dwa lata temu poznałam wspaniałą pielęgniarkę Wiolę. Wiola cier-
piała na chorobę nowotworową, bardzo cierpiała, ale była bardzo dzielna…podczas każ-
dego spotkania  powtarzała:… jeśli przez parę dni nie będę się odzywała, to wybaczcie, 
znaczy, że mam nawrót, że muszę być sama, ale wrócę….

Wtedy cichutko czekałam…. z nadzieją ,że znów zadzwoni, że usłyszę jej piękny, 
dźwięczny, dziewczęcy głos…że zobaczę zadbaną i uśmiechniętą kobietę…I dzwoniła, 
mówiła z radością w głosie: ..no i jestem!!!! 
Jak trudno było jej się wybrać do nas, jak dużo musiała poświęcić czasu, by ukryć 
cierpienie…ale była, wracała, uśmiechnięta z nadzieją w oczach. Ale po nowym roku 
powiedziała: ..jeśli nie zadzwonię, niech Pani ma mnie w swoim sercu…i telefon już 
nie dzwonił…Na zawsze pozostanie w moim sercu, uśmiechnięta, walcząca o życie… 
trzymająca się go mocno swoim ufnym sercem… pozostawiła pogrążoną w smutku ro-
dzinę, przyjaciół, koleżanki  i nic, nigdy nie wypełni pustki po niej..

Trudno jest pogodzić się z odejściem bliskich, trudno rodzicom po stracie dziec-
ka, trudno i po śmierci dorosłych. Trudno przeżyć ten czas dzieciom, po stracie bliskich 
osób. Trzeba jednak zawsze patrzeć w przód, a jeśli ktoś nie potrafi poradzić sobie sam –  
prosić innych o pomoc. Często wówczas słyszymy: będzie dobrze… Ale ani my, ani ten, 
kto słowa te wypowiada tak naprawdę nie do końca wierzy w to co mówi i słyszy. Ale 
wierzyć w nie trzeba. 

Czas jednak płynie dalej, nie zatrzymuje się ani na moment. Wokół nas ludzie 
biegną do przodu, dlatego w sposób szczególny zwracajmy uwagę na prowadzoną do-
kumentację, wykonywane procedury, pracujemy dla ludzi, ale i dla siebie. Wykorzystaj-
my każdą minutę życia. Czas biegnie szybko szczególnie tym, którzy więcej pracują, 
mają więcej obowiązków. Ci też więcej niż inni muszą uważać, by nie popełnić błędów, 
o które  łatwo w pośpiechu.

Z pozdrowieniami 
Mariola Bartusek
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Kalendarium Październik 2013

1 październiKa

We Wrocławiu odbył się Plebiscyt „Anioł w Czepku” organizowany przez  
Gazetę Wrocławską oraz Dolnośląską Izbę Pielęgniarek i Położnych. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.

1 październiKa

Konferencja organizowana przez Wydział Nadzoru nad  
Systemem Opieki Zdrowotnej  Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz  
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ginekologicz-
nego i położniczego Barbarę Gardyjas  „Zakażenia w ochronie zdrowia”. 

4 październiKa 

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nomed 2013 organizowa-
na przez Zespół Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjne-
go PTP w Katowicach oraz Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej  
i Transplantacyjnej SPSK im. Mielęckiego w Katowicach. Udział wzięła 
Jadwiga Zasuń- członek ORPiP w Katowicach

4 październiKa

Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 na Ślą-
skim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Udział wzięła  
Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek

8 październiKa Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP

9 październiKa Posiedzenie Prezydium ORPiP

9 październiKa Spotkanie Komisji Kształcenia

10 październiKa 
OIPIP wzięła udział w Europejskich Targach Pracy, Edukacji i Przedsię-
biorczości, które odbyły się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Kato-
wicach

10 październiKa

W Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych odbyła się III Ogól-
nopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Endoprotezoplastyka- 
rola i zadania pielęgniarek operacyjnych” organizowana przez Zespół 
ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego 

17 październiKa Uroczystość obchodów 25-lecia WSS nr 5 w Sosnowcu. Udział wziął 
Sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski

18 październiKa 
Konferencja „Profilaktyka w medycynie” organizowana przez Wydział 
Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca OR-
PIP Mariola Bartusek

21 październiKa Spotkanie Komisji Socjalnej

23 październiKa

Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 w Wyższej Szkole 
Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, w której udział 
wziął Sekretarz Bartosz Szczudłowski.

24 październiKa Konferencja organizowana przez SUM w Katowicach „Niepełnospraw-
ność w ujęciu interdyscyplinarnym”

24 październiKa 
Uroczyste poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Szpitala Geo 
Medical w Katowicach. Udział wzięła Lidia Kulawik Pełnomocny Przed-
stawiciel ORPiP

25 październiKa W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyło się spotkanie  
Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie. 

28 październiKa  Posiedzenie Komisji Kształcenia

29 październiKa

W Ośrodku Kształcenia w Łaziskach Górnych odbyła się konferen-
cja „Prawo a medycyna” pod patronatem NIPIP organizowana przez 
 Interpolska oraz OIPiP w Katowicach.

29 październiKa Uroczystość 10- lecia zrzeszenia Amazonek w Jaworznie. Udział wzięła 
Zofia Kamińska

30 październiKa Posiedzenie ORPiP

31 październiKa
Debata zdrowotna organizowana przez Śląski Urząd Marszałkowski 
„Partnerstwo w leczeniu”. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek
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Sekretarz
 Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek  

i Położnych w Katowicach
w dniu 09 października 2013 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach,

• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpi-
su do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu 
wykonywania zawodu pielęgniarki na czas 
nieokreślony,

• wpisu do rejestru położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 

• wpisów do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą,

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą, 

• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą,

• wytypowania przedstawicieli do składów ko-
misji konkursowych na stanowiska kierowni-
cze w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami,

• odwołania pełnomocnego przedstawiciela 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach,

• powołania pełnomocnych przedstawicieli 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach,

• rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomoc-
nych przedstawicieli Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach,

• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych,

• skierowania na odbycie przeszkolenia pie-
lęgniarki po przerwie dłuższej niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat,

• powołania komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu po przerwie w 
wykonywaniu zawodu pielęgniarki,

• wypłacenia funduszu integracyjnego.

 

ZACHOROWAŁAŚ , NIE PRACUJESZ – NIE ZARABIASZ   

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA zapłaci świadczenie dzienne na czas 
niezdolności do pracy. 

WSZYSTKIE UBEZPIECZENIA dla Pielęgniarek i Położnych.  

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE w III wariantach! 

 

Zapraszamy także do OŚRODKA OIPiP w ŁAZISKACH gdzie odbywają się dyżury Agenta, 
który zawsze doradzi i pomoże! 

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska SA 

Dom Lekarza, ul. Grażyńskiego 49 a w Katowicach  

DOJAZD DO KLIENTA, KOMPETENTNA OBSŁUGA 

 

Magdalena Białkowska 

Tel. Komórkowy: 0796 766-556, Tel. Stacjonarny: 032 307-08-90 
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Kary porządkowe 

a oddelegowanie pracownika
 

adwokat Kinga Rudnik

 Oddelegowanie pracownika na inne stanowisko pracy często mylnie traktowane 
jest, jako kara porządkowa wymierzona pracownikowi za jego zachowanie. Tymcza-
sem nie jest to kolejny rodzaj kary porządkowej przewidzianej przez Kodeks pracy, a 
instytucja dająca pracodawcy możliwość przeniesienia pracownika na inne stanowi-
sko w przypadkach szczególnie uzasadnionych dobrem zakładu pracy. Zarówno wy-
mierzenie kary porządkowej przez pracodawcę, jak przeniesienie pracownika na inne 
stanowisko pracy obwarowane jest szczególnymi warunkami zawartymi w Kodeksie 
pracy. Nie dopełnienie tych warunków przez pracodawcę może rodzić dla niego nega-
tywne konsekwencje prawne.

Kary porządkowe  
wymierzane pracownikowi

Kodeks pracy (dalej KP) przewiduje tylko 
trzy rodzaje kar porządkowych, które praco-
dawca może wymierzyć wobec pracownika, jeśli 
uzna że ten nie wykonuje swoich obowiązków 
pracowniczych w sposób właściwy. Wymienia 
je art. 108 § 1 i 2 KP. Karami porządkowymi 
są upomnienie, nagana oraz kara pieniężna. 
Każdą z tych kar pracodawca może wymierzyć 
za naruszenie ściśle określonych przez Kodeks 
pracy obowiązków pracowniczych. 

Karę upomnienia oraz karę nagany  praco-
dawca może nałożyć za  nieprzestrzeganie przez 
pracownika ustalonej organizacji i porządku w 
procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a 
także przyjętego sposobu potwierdzania przy-
bycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwia-
nia nieobecności w pracy. 

Z kolei karę pieniężną pracodawca wymierza 
za nieprzestrzeganie przez pracownika przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy lub prze-
pisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy 
bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy 
w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu 
w czasie pracy.

Zgodnie z art. 110 KP o zastosowanej karze 
pracodawca ma obowiązek zawiadomić pracow-
nika na piśmie. W piśmie tym pracodawca wska-
zuje rodzaj naruszenia obowiązków pracowni-
czych i datę dopuszczenia się przez pracownika 
tego naruszenia oraz informuje go o prawie 
zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. 
Odpis zawiadomienia składa się do akt osobo-
wych pracownika. Przy stosowaniu kary praco-
dawca bierze pod uwagę w szczególności rodzaj 
naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień 
winy pracownika, a także jego dotychczasowy 
stosunek do pracy (art. 111 KP). 

Termin w jakim pracodawca może wymie-
rzyć wobec pracownika karę porządkową nie 
jest dowolny. Kodeks pracy wyraźnie zakreśla 
czas do kiedy pracodawca może ukarać pra-
cownika. Ukaranie pracownika po przekro-
czeniu tego terminu jest niezgodne z prawem 

pracy. Kara porządkowa zgodnie z Kodeksem 
pracy nie może być zastosowana po upływie 2 
tygodni od powzięcia wiadomości przez praco-
dawcę o naruszeniu obowiązku pracowniczego 
i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się 
tego naruszenia przez pracownika. W pisem-
nym uzasadnieniu wymierzenia kary porząd-
kowej, pracodawca powinien wykazać, iż nie 
uchybił tym dwóch terminom. 

Kolejnym obligatoryjnym elementem prawi-
dłowego wymierzenia kary porządkowej pra-
cownikowi, jest obligatoryjne uprzednie wysłu-
chanie pracownika. Oznacza to danie szansy 
pracownikowi na wytłumaczenie zachowania, 
które pracodawca uzna za naganne, podania 
przyczyn takiego postąpienia oraz okoliczności. 
Istnieje bowiem możliwość, iż pracodawca po 
wysłuchaniu ustnego usprawiedliwienia pracow-
nika, uzna iż nałożenie kary jest niezasadne. 

Jeżeli z powodu nieobecności pracownika 
w zakładzie pracy,  pracownik ten nie może 
być wysłuchany, bieg dwutygodniowego wy-
żej omówionego terminu przewidzianego dla 
pracodawcy  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty 
ulega zawieszeniu do dnia stawienia się pra-
cownika do pracy. 

Kara pieniężna za jedno przekroczenie do-
konane przez pracownika, jak i za każdy dzień 
nieusprawiedliwionej nieobecności, nie może 
być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia 
pracownika, a łącznie kary pieniężne nie mogą 
przewyższać dziesiątej części wynagrodzenia 
przypadającego pracownikowi do wypłaty, po 
dokonaniu potrąceń, o których mowa w art. 87 
§ 1 pkt 1-3 Kodeksu pracy. Wpływy z kar pie-
niężnych pracodawca ma obowiązek przezna-
czyć wyłącznie na poprawę warunków bezpie-
czeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. 

Jeżeli pracownik nie zgadza się z nałoże-
niem na niego kary porządkowej i uważa, iż  
zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem 
przepisów prawa, to może w ciągu 7 dni od 
dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść do 
pracodawcy sprzeciw. Sprzeciw wnosi się na 
piśmie, a w jego uzasadnieniu pracownik po-
daje wszystkie argumenty przemawiające za 
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bezpodstawnym nałożeniem na niego kary 
porządkowej.  O uwzględnieniu lub odrzuce-
niu sprzeciwu decyduje pracodawca po rozpa-
trzeniu stanowiska reprezentującej pracownika 
zakładowej organizacji związkowej, jeśli taka 
reprezentacja działa u pracodawcy. Nieodrzu-
cenie przez pracodawcę sprzeciwu w ciągu 14 
dni od dnia jego wniesienia, jest równoznaczne 
z uwzględnieniem sprzeciwu i odstąpieniem od 
wymierzenia kary. Odrzucenie sprzeciwu pra-
cownika, następuje na piśmie, w którym pra-
codawca ma także obowiązek pouczyć pracow-
nika o możliwości  i terminie odwołania się do 
sądu pracy. Pracownik, który wniósł sprzeciw, 
może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia 
o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu 
pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego 
kary. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec 
zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej 
kary przez sąd pracy, pracodawca jest obowią-
zany zwrócić pracownikowi równowartość kwo-
ty tej kary (art. 112 KP).

Karę porządkową wymierzoną pracownikowi 
uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o 
ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika 
po roku nienagannej pracy. Pracodawca może, 
z własnej inicjatywy lub na wniosek repre-
zentującej pracownika zakładowej organizacji 
związkowej, uznać karę za niebyłą przed upły-
wem tego terminu. 

Oddelegowanie pracownika  
na inne stanowisko pracy

Zgodnie z art. 42 § 4 KP w przypadkach 
uzasadnionych potrzebami pracodawcy, pra-
codawca jest uprawniony powierzyć pracow-
nikowi  inną pracę  niż określona w umowie 
o pracę, ale wyłącznie na okres nie przekra-
czający 3 miesięcy w roku kalendarzowym oraz 
pod warunkiem, iż  nie spowoduje to obniżenia 
wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pra-
cownika. Zatem pracownik może zostać odde-
legowany do innej pracy po  łącznym spełnie-
niu się 4 przesłanek: 
1. zaistnieniu uzasadnionych potrzeb praco-

dawcy, 
2. maksymalnie na okres 3 miesięcy w roku 

kalendarzowym (ale okres ten może być 
dzielony na krótsze termin, byleby łącznie 
nie przekraczały 3 miesięcy w roku kalen-
darzowym), 

3. pracownik zachowa wynagrodzenie na do-
tychczasowym poziomie, 

4. inna praca odpowiadać będzie kwalifikacjom 
pracownika. 
Przepisy prawa nie określiły formy, w jakiej 

ma nastąpić „oddelegowanie pracownika”, a 
zatem pracodawca może oddelegować pracow-
nika także ustnie.

Sąd Najwyższy wypowiedział się odnośnie 
rozumienia „uzasadnionych potrzeb pracodaw-
cy” i stwierdził, iż oznacza to „uzasadnione po-
trzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko 
jednej jednostki (komórki) organizacyjnej za-
kładu pracy” (wyrok z dnia 8.08.1979r I PR 
55/79). „W innych orzeczeniach poddano oce-
nie konkretne przypadki powierzenia innej pra-

cy. I tak, pracodawca, który stawia pracowniko-
wi zatrudnionemu na stanowisku kierowniczym 
potwierdzone zarzuty nieefektywności wyko-
nywania pracy kierowniczej może skorzystać 
z uprawnienia z art. 42 § 4 k.p., powierzając 
mu wykonywanie pracy na okres nieprzekra-
czający trzech miesięcy w roku kalendarzowym 
na zaproponowanym w wypowiedzeniu zmie-
niającym stanowisku, zwłaszcza jeśli zmierza 
od razu do usprawnienia i oczekuje lepszych 
efektów pracy kierowniczej innego pracownika, 
któremu powierzył takie stanowisko. W innym 
wyroku wyrażono pogląd, że brak możliwości 
zatrudnienia pracownika na stanowisku sprze-
dawcy, wynikający z odmowy wyrażenia zgody 
na zawarcie z nim umowy o wspólnej odpowie-
dzialności materialnej za powierzone mienie 
przez pozostałych pracowników zatrudnionych 
w miejscu powierzenia mienia, stanowi uza-
sadnioną potrzebę pracodawcy w rozumieniu 
art. 42 § 4 k.p. Pojęcie potrzeb pracodawcy nie 
obejmuje natomiast zmiany zakresu obowiąz-
ków pracownika z powodu stanu jego zdrowia 

. Sąd Najwyższy jest też autorem poglądu, 
zgodnie z którym pracodawca w wykonaniu 
wyroku przywracającego pracownika do pra-
cy na poprzednich warunkach może powierzyć 
mu na podstawie art. 42 § 4 k.p. inną pracę 
niż określona w umowie, jeżeli wykonywanie 
pracy na stanowisku zajmowanym przez nie-
go przed rozwiązaniem stosunku pracy nie jest 
możliwe z przyczyn organizacyjnych. Warto 
wreszcie podkreślić, że odmowa wykonywa-
nia przez pracownika sprzecznego z art. 42 § 
4 k.p. polecenia kierującego go do innej pracy 
nie uchybia obowiązkom pracowniczym i nie 
daje podstawy do rozwiązania umowy w trybie 
art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Uzależnienie powierzenia 
innej pracy od tego, by odpowiadała ona kwa-
lifikacjom pracownika, nie oznacza, że może to 
być praca wyraźnie odbiegająca charakterem 
od pracy dotychczas wykonywanej, nawet jeśli 
pracownik posiada do jej wykonywania wystar-
czające kwalifikacje. Zwraca na to uwagę Sąd 
Najwyższy w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. 
(II PK 171/07), podkreślając, że powierzenie 
na podstawie komentowanego przepisu odwo-
łanemu prezesowi zarządu spółki pracy niewy-
magającej wysokich kwalifikacji, wykonywanej 
na hali produkcyjnej pomiędzy pracownikami 
fizycznymi, może stanowić naruszenie przez 
pracodawcę obowiązku poszanowania godno-
ści pracownika, jeżeli nosiło znamiona inten-
cjonalnego, świadomego i natężonego złą wolą 
działania zmierzającego do poniżenia i zdys-
kredytowania pracownika. Oczywiste jest, że 
pracownik może kwestionować na drodze są-
dowej prawidłowość powierzenia mu w trybie art. 
42 § 4 k.p. innej pracy (...)” (Baran K.W. (red.), 
Ćwiertniak B.M., Driczinski S., Góral Z., Kosut A., 
Perdeus W., Piątkowski J., Skąpski M., Tomaszew-
ska M., Włodarczyk M., Wyka T. - Kodeks pracy. 
Komentarz., Opublikowano w WKP, 2012r).

Podstawa prawna: 
1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy 
(Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 t.j. z poźn. zm)
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Spotkanie Kadry Zarządzającej 

w Pielęgniarstwie

 
Krystyna Klimaszewska - mgr pedagogiki socjalnej, specjalista organizacji i zarządzania,  

Przewodnicząca  Zarządu Oddziału PTP w Katowicach,
Przewodnicząca Zespołu ds. Organizacji i  Zarządzania przy O.I.P. i P. w Katowicach,  

Szpital Rejonowy w Raciborzu     

 Podczas październikowego spotkania Kadry Zarządzającej w pielęgniarstwie w Ła-
ziskach Górnych odbyło się szkolenie  dotyczące sposobu ustalania minimalnych norm 
zatrudnienia zorganizowane przez Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach Prezentację tematu przedstawiła Pani mgr Zofia Małas - Ekspert Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie ds. minimalnych norm zatrudnienia, Przewod-
nicząca Świętokrzyskiej  Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach.
Ze względu na ważność tematyki w obszarze pracy kadry zarządzającej w pielęgniar-
stwie przekazujemy do wykorzystania materiały z tego szkolenia.

W zakresie ustalania minimalnych norm za-
trudnienia istotne znaczenie miały przepisy 
prawne oraz rekomendacje w tym : 
		Wytyczne MZiOS z dnia 13 lipca 1987 r. w 

sprawie docelowych wskaźników zatrud-
nienia pielęgniarek/ położnych w placów-
kach służby zdrowia i opieki społecznej dla 
potrzeb planistycznych 

		Rozporządzenie MZ z dnia 21 grudnia 1999 
r w sprawie sposobu ustalania minimalnych 
norm zatrudnienia pielęgniarek i  położnych 
w zakładach opieki zdrowotnej

Zgodnie z Rozporządzeniem § 5. 1. Mini-
malną normę zatrudnienia w komórce organi-
zacyjnej zakładu, o którym mowa w § 3, obli-
cza się na podstawie liczby etatów (E) według 
wzoru:

 NRPIP – konferencja „ Czy i jak ustalać 
normy zatrudnienia pielęgniarek i  położ-
nych Warszawa – 23-  24 luty 2010 r. 

 Prof. Hanna Lenartowicz – „ Kadra pielę-
gniarska w lecznictwie stacjonarnym. Z 
badań nad wykorzystaniem czasu pracy 
i kwalifikacji zawodowych – System Bel-
gijski – Lubin 1987 r. 

Gdzie postanowiono zastosować do obliczeń 
minimalnych norm zatrudnienia ,,system bel-
gijski” według norm opisanych przez dr hab. 
Helenę Lenartowicz z Wydziału Pielęgniarstwa 
Colegium Medium UJ w Krakowie, ujętych w 

ramach programu PHARE P/9113/064/96. 
0,66 etatu pielęgniarskiego przypada-

jącego na 1 łóżko x % wskaźnik wykorzy-
stania łóżka x ilość łóżek (dotyczy danego 
oddziału)
		Międzynarodowa Rada Pielęgniarek ISN – 

Odpowiednia obsada ratuje życie pacjen-
tów. Warszawa 2006 r. 

 	ICN- Zawodowa metoda oceny 
Zawodowa metoda oceny umożliwia do-

pasowanie odpowiedniej liczby pielęgniarek 
do tygodniowego rozkładu pracy na oddziale. 
Jak obrazuje algorytm, metoda ta jest prosta 
w użyciu i stanowi świetną formułę wyjścio-
wą przed zastosowaniem bardziej wyszuka-
nej metody. Jest ona bezcenna w przypadku 
konieczności szybkiego wprowadzenia polity-
ki kształtującej obsadę pielęgniarską, w tym 
również w godzinach pracy znajdujących się na 
pograniczu poszczególnych zmian.

Tygodniowy rozkład pracy  
na oddziale  w systemie  trzy zmianowym  

– zawodowa metoda oceny
Krok 1. Ustal liczbę godzin pracy:

I zmiana 7:00-14:30 = 7,5h x 3 pielę-
gniarki x 7 dni = 157,5 h
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II  zmiana 14:00-21:30 = 7,5h x 3 pielę-
gniarki x 7 dni =157,5 h

III zmiana 21:15-7:15 = 10h x 2 pielę-
gniarki x 7 dni =140 h

Suma = 455 h
Powyższy rozkład pracy nie uwzględnia nie-
obecności w pracy pielęgniarek z powodu 
choroby ani urlopów wypoczynkowych, itp. W 
związku z powyższym koniecznym jest wpro-
wadzenie odpowiedniej modyfikacji uwzględ-
niającej nieobecności w pracy członków per-
sonelu. Wartość procentową, 22% (tzw. 
rezerwa), którą uwzględniono w formule po-
niżej, uzyskano na podstawie wyników badań 
dotyczących nieobecności w pracy pielęgniarek 
przeprowadzonych w 300 oddziałach szpital-
nych na terenie Wielkiej Brytanii. 
Krok 2.
Dodać wartość 22% rezerwy
455 h x 1,22 (po dodaniu rezerwy) = 555,1 h / 
 37,5 h (tygodniowy czas =14,8 pracy 1 pie-
lęgniarki)
Mając na względzie powyższe należy przyjąć, 
że zastosowanie wskazanego wyżej tygodnio-
wego rozkładu czasu pracy na małym oddziale 
chirurgicznym (I zmiana-3 pielęgniarki, II zmia-
na-3 pielęgniarki, III-2 pielęgniarki) wymaga 
zatrudnienia na pełny etat 15 pielęgniarek.
• PTP – Stanowisko w sprawie obsad pielę-

gniarskich w zoz Warszawa 22 czerwca 
2010 r. 
Ogólnie jako PTP  stało na stanowisku, że nie 
można arbitralnie podawać liczby pacjentów 
w oddziale szpitalnym podlegających opie-
ce jednej pielęgniarki w ciągu zmiany bez 
uwzględnienia specyfiki tego oddziału i sta-
nu pacjentów, którzy w nim przebywają.  

• Prof. Anna Ksykiewcz–Dorota – „Planowanie 
obsad pielęgniarskich w lecznictwie stacjo-
narnym – kategoryzacja pacjentów”.
System klasyfikacji pacjentów - ozna-

cza podział chorych według przyjętych kryte-
riów opieki do odpowiednich grup (katego-
rii), zgodnie z oceną ich zapotrzebowania na 
opiekę. Czas wymaganej opieki w określonej 
kategorii powinien być zgodny z przyjętymi w 
kraju standardami opieki. Systemy klasyfikacji 
pacjentów składają się z trzech części:
	 kryteriów opieki, które pozwalają na przy-

dział pacjentów do określonych grup (kate-
gorii opieki); 

  kategorii opieki, które mają określone nor-
my czasu wykonania głównych czynności w 
danej Kategorii (pielęgnacja bezpośrednia t

pb
), 

  czasu czynności pomocniczych (pielęgnacja po-
średnia t

pp
)

W opracowaniu prof. Anna Ksykiewcz – Do-
rota przyjęto  kategoryzację pacjentów  doro-
słych, hospitalizowanych na oddziałach zabie-
gowych i zachowawczych o różnym profilu i 

zastosowano  następujące średnie normy cza-
su pielęgnacji bezpośredniej:

 I kategoria opieki  x=  38 min/
dobę/ pacjenta 

 II kategoria opieki x  =  95  min/
dobę/ pacjenta

 III kategoria opieki  x  = 159 min/
dobę/ pacjenta

Dla kobiet hospitalizowanych na oddziałach 
położniczo-noworodkowych w systemie 
rooming - in przyjęto następujące średnie 
normy czasu pielęgnacji bezpośredniej:

 I kategoria x=  72 min/dobę/po-
łożnicę i noworodka

 II kategoria x= 100 min/dobę/po-
łożnicę i noworodka

 III kategoria x=   98 min/dobę/po-
łożnicę

Dla kobiet hospitalizowanych na sali porodo-
wej – kobiety rodzące siłami natury przy-
jęto następujące średnie normy czasu pielę-
gnacji bezpośredniej:

I kategoria opieki  x   = 113 min/dobę/ 
rodzącą 

II kategoria opieki x   = 274  min/dobę/ 
rodzącą 

III kategoria opieki  x   = 328 min/dobę/ 
rodzącą

Kobiety rodzące drogą cesarskiego cię-
cia zakwalifikowane do dwóch kategorii opieki 
położniczej: umiarkowanej i wzmożonej. Były 
to planowane cięcia cesarskie, ale ze wzglę-
du na stan zdrowia rodzących (możliwość wy-
stąpienia powikłań, choroby współistniejące) 
zapotrzebowania na pierwszą kategorię opieki 
położniczej minimalnej nie stwierdzono. Stąd 
dla kobiet rodzących drogą cesarskiego cięcia 
wyznaczono następujące średnie normy czasu 
pielęgnacji bezpośredniej: 

II kategoria opieki x   = 53 min/dobę/ 
rodzącą 

III kategoria opieki  x  = 90 min/dobę/ 
rodzącą

Zatem dla wyznaczenia etatów pielę-
gniarskich/położnych w skali roku należy 
zastosować następujący wzór:
Tpb = NI x TpbI + NII x TpbII + NIII x TpbIII + N x 2 min
Tpb  - wyznaczyć na podstawie obserwacji mi-
gawkowej (Tippetta)
Tpc = Tpb + Tpp

             Tpc x 365
P =  ------------

                Td
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gdzie: 
Tpb – czas pielęgnacji bezpośredniej
Tpp – czas pielęgnacji pośredniej
Tc – czas pielęgnacji całkowitej (dobowy)
Td – czas dyspozycyjny wypracowywany 
przez pielęgniarkę w ciągu roku w godz.
P – liczba etatów pielęgniarskich w ciągu 
roku (365 dni)
N – liczba pacjentów (NI w I kat. opieki,  

NII – w II kat., NIII – w III kat.)
Zgodnie z sugestią autorów zachodnich przy-
jęto dla wyznaczenia etatów pielęgniarskich 
doliczanie do czasu Tpb po 2 minuty/dobę/na 
każdego chorego od godziny 2400 – 600 rano.

Kryteria jakie należy wziąć pod uwagę to: 
• zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdro-

wotnych, w tym świadczeń profilaktycznych,
• liczbę pacjentów obejmowanych opieką w 

da nym roku,
• wyposażenie, w szczególności w sprzęt i 

aparaturę medyczną, techniczną oraz środki 
transportu i łączności,

• harmonogram czasu pracy,
• średni dobowy czas świadczeń pielęgniar-

skich i średni czas dyspozycyjny,
• właściwą kategorię opieki ustaloną dla pa-

cjenta,
• liczbę pacjentów zakwalifikowanych do da-

nej kategorii opieki,
• stan zatrudnienia i organizacji pracy w jed-

nostkach lub komórkach organizacyjnych 
nieudzielających świadczeń zdrowotnych.

Średni dobowy czas wykonania świad-
czeń pielęgniarskich pośrednich (Tśpp) 
może wynosić od 10% do 25% średniego do-
bowego czasu świadczeń pielęgniarskich bez-
pośrednich; czas ten określa się, biorąc pod 
uwagę organizację pracy w danym podmiocie 
leczniczym.

Przykład obliczenia czasu  
dyspozycyjnego w godzinach 

dla jednej pielęgniarki/położnej  
w ciągu roku:

20 dni roboczych w miesiącu x 12 miesięcy = 
240 dni roboczych, gdzie poszczególne symbo-
le oznaczają:
• Td - 240 dni - 26 dni urlopu wypoczynko-
wego - dwa dni ustawowo przysługujące na 
opiekę nad dzieckiem - pięć dni na realiza cję 
kształcenia podyplomowego - pięć dni zwol-
nień lekarskich,
• Td = 240 - 26 - 2 - 5 - 5 = 202 dni,
• Td = 202x7,35h = 1485 h.

Tym samym średni czas dyspozycyjny  
dla pielęgniarki/położnej w danym  
oddziale w ciągu roku wynosi 1485  

godzin, co daje średnio  
124 godz. miesięcznie.

Przy ustalaniu minimalnej normy stosuje się 
wzór:

Le =Tśpcx 365/Td
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
• Le - liczbę etatów lub równoważników eta-

tów stanowiąca podstawę obliczenia mini-
malnej normy,

• Tśpc - średni dobowy czas świadczeń pielę-
gniarskich całkowity w dniach.

Przykład wyliczenia  
minimalnych norm

Liczba pacjentów oddziału: 30 
• Kwalifikacja do danej kategorii opieki wg 

załącznika nr l do rozporządzenia:
• I kategoria: 10 pacjentów - czas świadczeń 

pielęgniarskich bezpośrednich 38 minut,
• II kategoria: 12 pacjentów - czas świadczeń 

pielęgniarskich bezpośrednich 95 minut,
• III kategoria: 8 pacjentów - czas świadczeń 

pielęgniarskich bezpośrednich 159 minut.
Czas świadczeń pielęgniarskich bezpo-
średnich wyliczony na podstawie wzoru: 
Tśpb
Tś pb = (NI x Tś Bp I) + (N II x Tś Bp II) + (N 
III x Tś pb III) + N x 2 min.
Tś pb = 10 x 38 + 12 x 95 + 8 x 159 = 30 x 2 
Tś pb = 380 + 1140 + 1272 + 60 = 2852 min.

Przy założeniu, że czas pracy świadczeń po-
średnich w danym zakładzie to 25%:

2852 x 25% = 713 min
Powyższe wyniki wystarczy podstawić następ-
nie do końcowego wzoru:
Tśpp wynosi 713 min, 
zatem Tśpc = 2852 min + 713 min = 3565, 
co stanowi 59,41 godziny.

Po podziale tej wartość przez 7,35 godziny 
(dobowy wymiar czasu pacy) 
otrzymujemy wynik 8,08 etatu.
Zatem Le = (8,08 x 365) / 202 = 14,6 etatu
Jednak by móc prawidłowo dokonać wy-
liczeń i móc obronić je w toku negocjacji 
kadrowych, należy przede wszystkim pra-
widłowo ustalić dane wyjściowe, a więc 
odpowiednio ustalić okres rozliczeniowy, 
sposób przyporządkowania pacjentów do 
danej kategorii, i to w całym okresie roz-
liczeniowym, oraz uwzględnić przepisy 
szczególne, jeśli w odniesieniu do danego 
rodzaju świadczeń takowe obowiązują.

Wnioski końcowe  
zdefiniowane przez Zofię Małas 

 Biorąc pod uwagę wady i zalety przedstawio-
nych w materiale aktów prawnych oraz spo-
sobów i metod wyznaczania, bądź obliczania 
norm obsad pielęgniarskich w szpitalach sfor-
mułowano następujące wnioski:
1. Konieczna, pilna nowelizacja obowiązujące-
go rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrud-
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nienia pielęgniarek i położnych w zakładach 
opieki zdrowotnej.
Uzasadnienie: Metodologia bardzo praco-
chłonna, rozciągnięta w czasie (6 miesięcy) i 
nie obiektywna. Z tego też powodu w połowie 
szpitali w Polsce rozporządzenie nie zostało 
w ogóle zrealizowane
2. Metodologia wyliczania według tzw. „wzo-
ru belgijskiego” pozwala na szybkie wyliczenie 
zapotrzebowania na obsadę pielęgniarską, ale 
nie do zastosowania w oddziałach o małej licz-
bie pacjentów.
3. Zawodowa metoda oceny, czyli formuła 
określająca liczbę pielęgniarek na każdej zmia-
nie jest szybka, prosta i tania oraz elastyczna 
w zastosowaniu. Może być stosowana jako me-
toda współistniejąca (pomocnicza) do innych 
metod np. Kategoryzacji pacjentów.
4. Kategoryzacja pacjentów – metoda oparta 
na badaniach p. prof. A. Ksykiewicz-Dorota z 
uproszczonym wzorem Tpc=Tpb+Tpp  i zastoso-
waniu średniej normy czasu pielęgnacji bezpo-
średniej.
Na pacjentów oddziałów zabiegowych i zacho-
wawczych o różnym profilu:
I kategoria opieki – x= 38 min./dobę/pa-
cjenta
II kategoria opieki – x= 95 min./dobę/pa-
cjenta
III kategoria opieki – x= 159 min./dobę/pa-
cjenta
Uzasadnienie: Metoda prosta, szybka do wy-
liczenia, biorąc pod uwagę podany gotowy czas 
opieki bezpośredniej w poszczególnej kategory-
zacji, a jedynie zmiennym czasem, który pozo-
stanie do wyliczenia jest czas opieki pośredniej. 
Nie jest możliwe określenie go (jako wartości 
stałej), gdyż każdy szpital, oddział posiada inne 
uwarunkowania zewnętrzne i organizacyjne. 
Najprościej byłoby korzystać z wypracowanego 
gotowego wskaźnika dla oddziałów zachowaw-
czych i zabiegowych- 0,6 -  przedstawionego w 
materiale badawczym, i za jego pomocą obli-
czać normę obsady pielęgniarskiej na poszcze-
gólnym oddziale, tak jak zastosowano to w OIT 

(wskaźnik pielęgniarka - pacjent– 1,1).
Po wysłuchaniu prezentacji Pani Ekspert  

Zofii Małas rozpoczęła się dyskusja, która wy-
wołała wiele emocji i pytań. Obecność eksperta 
z pewnością pomogła odpowiedzieć na wiele z 
nich, rozwiać wątpliwości – ale także pobudzić 
do dalszych dyskusji. Uczestniczki spotkania w 
Łaziskach zapytaliśmy o stosowanie w prakty-
ce norm zatrudnienia. Oto niektóre dewagacje:
Małgorzata Chwalik, Szpital Kliniczny w Ka-
towicach: 
Obecnie w naszym szpitalu stosujemy kryteria 
ustalania minimalnych norm zatrudnienia, któ-
re obowiązują nadal jeszcze, zgodnie ze sta-
rym rozporządzeniem. W tej chwili nie mamy 
braków – wszystkie braki personalne są uzu-
pełniane na bieżąco. Czyli – wszystko działa 
tak jak powinno. 
Grażyna Zarzycka, Szpital Psychiatryczny  
w Toszku: 
Żeby minimalne normy zatrudnienia zastoso-
wać w praktyce – trzeba konkretów. Potrzeba 
nam narzędzi prawnych, umielibyśmy wówczas 
tyle wynegocjować... Cały czas negocjujemy       
z dyrekcją, ale chcielibyśmy także skutecznych 
narzędzi prawnych, żebyśmy mogły to wszyst-
ko o czym tu mówiono zastosować.
Jolanta Dyla, Górnośląskie Centrum Rehabili-
tacji w  Śląskich:
Pracujemy wg norm zatrudnienia, które są ści-
śle powiązane z kategoryzacją pacjentów. Ka-
tegoryzacja pacjentów stosowana jest u nas 
od lat, praktykowana na bieżąco, sprawdzona 
i – w praktyce to okazało się dobre i skutecz-
ne. Jest to baza do wyznaczania minimalnych 
norm zatrudnienia personelu pielęgniarskiego.
W tekście wykorzystano prezentację mgr Zofii 
Małas :
1.	 Planowanie obsad pielęgniarskich w od-

działach zachowawczych i zabiegowych o 
różnym profilu

2.	 Kryteria ustalania minimalnych norm
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Uznanie kwalifikacji zawodowych  
polskich pielęgniarek

na zasadzie praw nabytych
9 października 2013 r. Parlament Europejski

mgr Beata Cholewka
Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia

Efektem długotrwałych działań polskiego rządu na rzecz środowiska zawodowego pie-
lęgniarek zmierzających do zmiany niektórych zapisów  dyrektywy 2005/36/WE  Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwa-
lifikacji zawodowych jest przyjęcie przez Komisję Europejską wniosków o uznanie 
kwalifikacji zawodowych polskich pielęgniarek, które do tej pory  miały ograniczone 
możliwości podejmowania pracy w zawodzie na terenie UE.

Zmiany dotyczą możliwości uznawania kwali-
fikacji polskich pielęgniarek – absolwentek li-
ceów medycznych na zasadzie praw nabytych 
(a nie systemu ogólnego) a także złagodzenia 
warunków uznawania kwalifikacji pielęgniarek 
– absolwentek szkół pomaturalnych, polegają-
cej na skróceniu wymaganego doświadczenia 
zawodowego do standardowego, ustanowione-
go w art. 23 dyrektywy 2005/36/WE, do okre-
su  3 kolejnych lat z ostatnich 5 lat.  Skrócenie 
wymaganego doświadczenia zawodowego do 
3 lat dotyczy również położnych, absolwentek 
szkół pomaturalnych.
Stanowisko to zostało powtórzone w oświad-
czeniu Rządu RP z 1 czerwca 2005 roku         
(dok. Rady 9254/05 ADD 1 COR 1, w związku 
z pracami nad projektem dyrektywy PE i Rady 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 
(dyrektywa 2005/36). Oświadczenie m.in. 
wskazywało na konieczność dalszych działań w 
zakresie poprawy zasad uznawania kwalifikacji 
polskich pielęgniarek. 

Przyjęte przez KE zmiany modernizujące dy-
rektywę 2005/36/WE uwzględniły postulaty 
Rządu RP w zakresie uznawania kwalifikacji 
polskich pielęgniarek. Październikowe głosowa-
nie w Parlamencie Europejskim, (które poprze-
dziło zaplanowane na listopad głosowanie w 
Radzie), potwierdziło po wielu latach negocja-
cji rządowych, że polskie postulaty - znajdując 
zrozumienie nie tylko w KE, ale i we wszystkich 
krajach wspólnoty, są jak najbardziej zasadne. 

Historię całokształtu działań podejmowanych 
przez Ministerstwo Zdrowia na rzecz zmiany 
przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji 
obrazuje dołączone zestawienie tabelaryczne – 
chronologia zdarzeń. 
Chronologia została przygotowana zgodnie z 
wymogami, maksymalnie zwięźle. 
Jednak za każdym konkretnym działaniem sto-
ją ludzie. I to oni, ich determinacja, pasja i 
upór  zadecydowały o sukcesie. Jest to bowiem 
sukces wypracowany wieloletnimi staraniami. 
W imieniu Ministra Zdrowia rozmowy na fo-
rum unijnym (udział w posiedzeniach grup 
Komisji Europejskiej i Rady dotyczących sys-

temu uznawania kwalifikacji zawodowych  
w Unii Europejskiej) prowadziły Beata Cholew-
ka i Jolanta Skolimowska. Duże wsparcie w tych 
działaniach stanowiła znakomita współpraca  
z Danutą Czarnecką, Koordynatorem Krajowym 
ds. Uznawania Kwalifikacji, zastępcą dyrektora 
Departamentu Strategii, MNiSZW. W Stałym 
Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej 
polskie pielęgniarki i położne miały wspania-
łego orędownika, jakim była Ewa Borowczyk,  
radca-minister, koordynator Wydziału Polityki 
Społecznej, Zatrudnienia i Równych Szans.

Problem uznawania kwalifikacji absolwentów 
liceów medycznych sygnalizowany był już w 
trakcie negocjacji związanych z akcesją, kiedy 
Polska zabiegała o uznanie kwalifikacji absol-
wentów tych szkół, podkreślając równorzęd-
ność ich wykształcenia i przygotowania zawo-
dowego w porównaniu z absolwentami szkół 
pomaturalnych. 
W roku 1991 odbył się ostatni nabór do pięcio-
letnich szkół licealnych.
W 1996 r. w ramach tzw. innowacji pedago-
gicznej rozpoczęto w wybranych medycznych 
szkołach zawodowych wdrażanie trzyletniego 
programu nauczania, z zalecana liczbą godzin 
kształcenia zawodowego – 4600, wg norm unij-
nych. W 2003 r. to kształcenie zakończono (bra-
ło w nim udział 10 szkół w Polsce), bez przenie-
sienia tego eksperymentu na skalę kraju.
Zmiany dotyczące kształcenia zawodowego 
pielęgniarek i położnych zostały zapisane w 
ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pie-
lęgniarki i położnej oraz jej kolejnych noweliza-
cjach. Zostały zdefiniowane szkoły pielęgniar-
skie i szkoły położnych jako uczelnie wyższe 
kształcące na kierunkach pielęgniarstwo i po-
łożnictwo.
Studia pomostowe, których początek datuje się 
na rok 2004, miały uzupełnić godziny kształ-
cenia zawodowego w stosunku do kształcenia 
w poprzednim systemie, ale też zarazem dały 
szansę na uzyskanie wykształcenia na pozio-
mie wyższym i zdobycie tytułu licencjata.
Początkowo studia te były przez część środowi-
ska pielęgniarskiego oceniane jako rozwiązanie 
krzywdzące. Podnoszono dwa głównie powody: 
niesprawiedliwą ocenę poziomu wykształcenia 
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polskich pielęgniarek dokonaną przez eksper-
tów unijnych oraz obciążenie finansowe dla 
pielęgniarki/położnej związane ze studiami. 
Trzeba tu podkreślić, że  przedakcesyjne polskie 
systemy kształcenia pielęgniarek i położnych 
miały ugruntowaną pozycję, znaczenie dydak-
tyczne i doskonale  przygotowywały do wyko-
nywania zawodów. 
Nie uznanie wówczas kwalifikacji pielęgniarek 
i położnych wykształconych przed 2004 r. – a 
dotyczyło to ponad 90% pielęgniarek i położ-
nych pracujących w ochronie zdrowia - trudno 
obwołać sukcesem. Już np. Rumunia i Bułgaria 
( od 1 stycznia 2007 r. członkowie UE) uzyska-
ły dla swoich pielęgniarek i położnych uznanie 
kwalifikacji.

Przyspieszenie działań w tej kwestii, ale też 
opracowanie strategii i taktyki działań,  nastąpiło 
po powołaniu Departamentu Pielęgniarek i 
Położnych w Ministerstwie Zdrowia (rok 2006).
DPiP MZ uruchomił w 2008 r. studia pomostowe 
w ramach projektu systemowego „Kształcenie 
zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach 
studiów pomostowych”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to 
studia bezpłatne.
Wiele pielęgniarek podjęło studia, doceniając 
korzyści w postaci wyższego wykształcenia za-
wodowego, nowoczesnych kwalifikacji, szansy 
na awans i lepsze uposażenie, umocnienia sa-
modzielności. 
Na skutek działań Departamentu pomyślnego 
rozwiązania na arenie unijnej doczekał się w 
2009 r. problem daty granicznej na realizację 
studiów pomostowych. 
Na etapie akcesji określono, że będzie ono  
obowiązywać jedynie do roku akademickiego 
2010/2011.
A właśnie duże zainteresowanie środowi-
ska tym rodzajem kształcenia spowodowało, 
że postulaty Polski dotyczące zniesienia daty 
granicznej kierowane do Komisji Europejskiej 
spotkały się z przychylnością. Udało się zdobyć 
akceptację wszystkich państw członkowskich 
oraz samej KE, co doprowadziło do zniesienia 
terminu na uzupełnienie wykształcenia do po-
ziomu licencjatu. I tak oto  studia pomostowe 
będą dostępne dla pielęgniarek i położnych do 
naturalnego wygaśnięcia zainteresowania nimi.

Sama sprawa zmiany zasad uznawania kwali-
fikacji napotykała dość długo na opór KE, choć 
Departament podnosił ją od samego początku 
relacji z UE. Najtrudniejszą sprawą do zaakcep-
towania był program godzin uzupełniających w 
odniesieniu do pielęgniarek, które ukończyły li-
ceum medyczne. Dokonana przez Departament 
Pielęgniarek i Położnych analiza, przy współ-
pracy z ekspertami i specjalistami zajmujący-
mi się wtedy i obecnie sprawami kształcenia, 
pozwoliła na zebranie materiału do rozmów z 
Komisją Europejską, a następnie z państwami 
członkowskimi, które w ostatniej fazie przero-

dziły się w konkretne negocjacje.  Rozmowy bi-
lateralne toczyły się w Bonn, Londynie, Rzymie 
i Wiedniu. Nie były to rozmowy łatwe.  Proces 
uzgodnień polskiego wniosku - 1100 godzin 
kształcenia uzupełniającego był  trudną, mo-
zolną pracą polegającą na ustalaniu metodo-
logii liczenia godzin kształcenia zawodowego, 
która nie była  określona podczas oceny godzin 
kształcenia zawodowego na etapie akcesji, co 
spowodowało tak niekorzystne wyliczenia. 
Nie wnikając w szczegóły – wspomnimy tyl-
ko, że  materiałów z informacjami o systemie 
kształcenia szukano w archiwach. W ramach 
ciekawostki dodamy, że za dowód w prowadzo-
nych rozmowach posłużył odpis szczegółowego 
programu kształcenia liceum medycznego pie-
lęgniarki p. Jolanty Skolimowskiej, z lat 80-tych 
z dokładnym wyliczeniem godzin i opatrzony 
pieczęciami urzędowymi. Trzeba przyznać, że 
ten stary, pożółkły,  wygrzebany z archiwum 
dokument zrobił wrażenie. 
Nastąpił przełom w rozmowach z KE i zmiana 
w podejściu do polskiego wniosku.  Przekaza-
no sprawę na posiedzenie Komitetu do Spraw 
Uznawania Kwalifikacji, który zajmuje się spra-
wami Dyrektywy 2005/36 dotyczącej między in-
nymi zawodów pielęgniarek i położnych. Szybko 
przygotowany został program godzin uzupeł-
niających, przygotowany przez stronę polską, 
uznając że był jeden typ szkoły bez potrzeby 
dzielenia na A i B. Autorką tego programu jest 
p. dr hab. n. med. Maria Kózka, sekretarz ów-
czesnej Krajowej Rady Akredytacji Szkolnictwa 
Medycznego, nauczyciel akademicki CM UJ. 
Batalię mamy za sobą. 
Pamiętajmy jednak o tym, że nasze starania 
mogły się skończyć dla polskich pielęgniarek i 
położnych mniej korzystnie, np. brakiem po-
prawy warunków uznawania kwalifikacji i po-
nadto dodatkowym warunkiem studiów pomo-
stowych z powodu oceny jakości kształcenia, 
jak to ma miejsce w Rumunii.
Szanowne Koleżanki i Koledzy - pewnie, że 
można teraz po latach powiedzieć, że przecież 
uznanie kwalifikacji powinno odbyć się już w 
roku 2004. 
Tak się nie stało - jednak  paradoksalnie uzy-
skaliśmy jako środowisko coś bardzo cennego. 
Są to studia uzupełniające – pomostowe. Wiel-
ka szansa na podniesienie kwalifikacji zawo-
dowych, możliwość zdobycia dyplomu wyższej 
uczelni – tytułu licencjata. Dodajmy, że dla 
wszystkich osób biorących udział w Projekcie 
uzyskanie dyplomu licencjata jest bezpłatne. 
Statystyki mówią same za siebie. 
Planowaliśmy, że w Projekcie 24 tysiące osób 
do roku 2015 skorzysta z możliwości studiowa-
nia. Mamy rok 2013 i 29 tysięcy absolwen-
tów „pomostówek”! A docelowo przewidujemy  
40 339  absolwentów!
Czyż  stare polskie porzekadło  nie ma tego 
złego, co by na dobre nie wyszło nie pasuje tu 
jak ulał?!
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Chronologia podejmowanych przez Ministerstwo Zdrowia, Departament  
Pielęgniarek i Położnych działań zmierzających do zmiany zapisów w Dyrek-
tywie 2005/36/WE odnoszących się do wpisania do załącznika do dyrektywy 
tytułów licencjata pielęgniarstwa i położnictwa, skrócenia studiów „pomo-
stowych” oraz uznania kwalifikacji polskich pielęgniarek, absolwentek liceów 
medycznych

(z datą odniesienia 2004 r.)
Data Podjęte działanie Uwagi

7. 09.2005r.

Działania MZ ukierunkowane na zmianę przepisów 
dotyczących uznawania kwalifikacji polskich pie-
lęgniarek i położnych rozpoczęły się już 7 wrze-
śnia 2005 r. w czasie konsultacji technicznych z 
KE, kiedy to przekazano listę polskich propozycji w 
zakresie nowelizacji dyrektywy 2005/36/WE wraz 
ze szczegółowym uzasadnieniem

18.04.2006r.
Pismo Ministra  Zdrowia do p. Aleksandra Schau-
ba, Dyrektora Generalnego Dyrekcji Generalnej 
Rynku Wewnętrznego w Komisji Europejskiej

W sprawie uzupełnienia treści załącznika 5.2.2 i 
5.5.2 dyrektywy 2005/36/WE o tytuł licencjata 
pielęgniarstwa i licencjata położnictwa.

30.04.2006r.
Udział przedstawiciela MZ, DPiP w posiedzeniu Ko-
mitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych, 
Bruksela

Przedstawienie stanowiska w sprawie przedłużenia 
poza rok 2010/2011 naboru na studia pomostowe 
dla polskich pielęgniarek i położnych. Wniesienie o 
wyrażenie zgody na zmianę odpowiedniego zapisu 
w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

17.05.2006r.

Rozmowy przedstawicieli MZ, DPiP z przedstawi-
cielami KE dotyczące problemów z uznawaniem 
kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w 
krajach UE (absolwentów liceów medycznych i 
medycznych policealnych szkół zawodowych.), 
Bruksela

Podjęcie także kwestii wpisania do załącznika tytuł 
licencjata pielęgniarstwa i położnictwa.

6.07.2006r. Pismo MZ do p.Vlieberga (contact person)

Wyjaśnienie daty 1.05.2004r. jako daty odniesie-
nia, wpisania tytułu licencjata pielęgniarstwa /
położnictwa do załącznika.  Przedstawienie przepi-
sów i dat wprowadzenia aktów prawnych zawiera-
jących standardy kształcenia.

16.11.2006r.
Spotkanie przedstawicieli MZ, DPiP z przedstawi-
cielami KE w Brukseli. Kontynuacja rozmów z 17 
maja 2006r.

Omówienie tematów głównych. Poruszenie kwestii 
zakończenia procedury notyfikacji zmiany załącz-
ników 5.2.2 i 5.5.2 do Dyrektywy 2005/36/WE.
Tematy główne:
zaliczenie obowiązkowego stażu podyplomowe-
go odbywanego przez absolwentów medycznych 
szkół zawodowych, zweryfikowanie historycznych 
danych dotyczących wymiaru czasu kształcenia 
polskich pielęgniarek i położnych, rozpoczęcie 
procedury konsultacji zmian rozporządzenia w 
sprawie studiów pomostowych, zrównanie sytuacji 
prawnej absolwentów medycznych szkół zawodo-
wych na poziomie średnim (świadectwo maturalne 
albo świadectwo ukończenia szkoły średniej).

19.01.2007r.

Pismo MZ, Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
do p. Pameli Brumter-Coret,  Szefa Wydziału ds 
Uznawania Kwalifikacji Zawodowych w Dyrekcji 
Generalnej Rynku Wewnętrznego w Komisji Euro-
pejskiej

Dotyczące: standardów kształcenia na poziomie 
licencjata. Załącznik: program studiów licencjac-
kich na kierunku pielęgniarstwo i położnictwo stu-
dentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademic-
kim 2004/2005 (przykładowy program z Akademii 
Medycznej w Warszawie).

31.01.2007r.

MZ, DPiP przesłał, za pośrednictwem Stałego 
Przedstawicielstwa RP, do KE materiał zawierają-
cy programy kształcenia pielęgniarek i położnych 
z lat 1976-2006 w liceach medycznych,  studium 
medycznym a także na poziomie licencjata

5.02.2007r.
Pismo MZ do p. Jorgena Holmquista,  Dyrektora 
Generalnego w Dyrekcji Generalnej Rynku We-
wnętrznego w Komisji Europejskiej

W sprawie dotyczącej uzupełnienia treści załączni-
ka 5.2.2 i 5.5.2 do Dyrektywy 2005/36/WE o tytuły 
licencjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa.

7.02.2007r.

Przekazanie przez MZ, DPiP Komisji Europejskiej 
opracowania dotyczącego programów nauczania 
pielęgniarek i położnych w latach 1970-2006 (za 
36 lat), w tym programu kształcenia licencjatów 
pielęgniarstwa i położnictwa, którzy rozpoczęli 
studia w 2004 r.
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12.02.2007r.

Przekazanie przez p. Jana Tombińskiego, Ambasa-
dora RP przy UE, p. Holmquistowi (KE) pisma MZ 
w sprawie kontynuacji prac nad uznaniem tytułu 
licencjata pielęgniarstwa i położnictwa

Przypomnienie wagi sprawy w związku ze zbliżają-
cym się zakończeniem roku akademickiego i pierw-
szymi absolwentami, którzy uzyskają tytuł licencjata 
pielęgniarstwa lub położnictwa po wstąpieniu Polski 
do UE. Wersję mailową przekazano 7 lutego 2007.

19.02.2007r.
Korespondencja między KE a MZ, DPiP dotyczą-
ca programów kształcenia polskich pielęgniarek i 
położnych 

Przekazanie informacji, iż przesłane programy 
kształcenia pielęgniarek i położnych za lata 1970-
2006, będą analizowane przez kilka miesięcy.

23.02.2007r. Spotkanie p. Jorgena Holmquista z przedstawicie-
lami MZ, DPiP, Warszawa

Omówienie kwestii wpisania tytułu licencjata do 
załącznika do dyrektywy z datą odniesienia 1 maja 
2004 r. i automatycznego uznawania tych kwalifi-
kacji w krajach europejskich.

2.03.2007r. Pismo z KE do MZ, DPiP

Informacja o konieczności starannego zbadania 
przez służby Komisji otrzymanych informacji (w 
kontekście publikacji w Dz. U. UE tytułu licencjata 
pielęgniarstwa i położnictwa)

7.03.2007r. Pismo MZ do p.  Jurgena Holmquista z podzięko-
waniem za spotkanie w Polsce

Zawierające również  przypomnienie  o ciągle nie-
rozwiązanym problemie uznawania kwalifikacji za-
wodowych licencjatów.

12.03.2007r. Pismo MZ, Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
(pocztą i mailem) do p. Pameli Brumter-Coret z KE

Wyjaśniające: dotyczące liczby godzin kształcenia 
pielęgniarek zawodowego i ogólnego (4600/4780) 
na poziomie licencjata.

2.04.2007r. Pismo MZ, DPiP do p.  Jorgena Holmquista z KE

Przesłanie  kopii dotychczasowej korespondencji 
wysłanej do Pameli Brumter-Coret (KE), dotyczą-
cej notyfikacji dyplomu licencjata oraz studiów po-
mostowych.

17.04.2007r. Pismo MZ, DPiP do p. Jurgena Holmquista z KE
Przesłanie kopii korespondencji do Pameli Brum-
ter-Coret (KE), dotyczącej programów kształcenia 
pielęgniarek w latach 2003-2005.

30.04.2007r.
Udział przedstawicieli MZ, DPiP w posiedzeniu Ko-
mitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych, 
Bruksela

Przedstawienie polskich argumentów, udzielanie 
odpowiedzi na pytania

8.05.2007r.
Pismo MZ, Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
do p.Pameli Brumter-Coret (KE) wraz z informacją 
dla p. Jorgena Holmquista (KE)

Przypomnienie o pilności uzupełnienia załącznika 
dyrektywy o tytuł licencjata pielęgniarstwa i po-
łożnictwa, z uwagi na  pierwszych absolwentów, 
którzy ukończyli kształcenie.

6.06.2007r. Pismo MZ do p. Jorgena Holmquista (KE)

Zapewnienie o spełnianiu wymogów kształcenia 
licencjatów pielęgniarstwa i położnictwa, tj. stan-
dardów nauczania zgodnego z prawem UE. Do-
łączono kopię rozporządzenia Ministra Edukacji 
Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2004r. wraz z 
informacją o znaczeniu suplementu dyplomu.

29.06.2007r. Udział przedstawicieli MZ, DPiP w posiedzeniu Ko-
mitetu ds. Uznawania Kwalifikacji Zawodowych

Przedstawiono polskie argumenty, udzielano od-
powiedzi na pytania.

5.07.2007r. Pismo MZ, Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
do p. Pameli Brumter-Coret (KE)

W sprawie oczekiwania na decyzje o zmianie 
załącznika. Załączono kopie pism w sprawie ko-
nieczności dostosowania programów kształcenia 
do standardów unijnych wysłanych uprzednio do 
rektorów szkół wyższych.

20.07.2007r. Pismo Ministra Zdrowia do p.  Jorgena Holmquista 
(KE)

Dotyczy realizacji przez polskie szkoły wyższe nie-
zbędnych standardów nauczania, pozwalających 
na wpisanie tytułu zawodowego licencjata pielę-
gniarstwa i położnictwa do załącznika dyrektywy.

24.07.2007r. Pismo od p.  Jorgena Holmquista (KE) do MZ

Wyrażające wątpliwość w sprawie realizacji stan-
dardów kształcenia – 180 godzin kształcenia ogól-
nego, brak przekonania do tego, że suplement 
zawiera informacje o zrealizowanym kształceniu.

9.08.2007r. Pismo p.  Jorgena Holmquista (KE) do MZ

Formalne potwierdzenie przyjęcia koresponden-
cji z 20 lipca 2007r. oraz wysłania odpowiedzi na 
list z dnia 6 czerwca 2007r. i sugestia, że listy się 
minęły (brak merytorycznego odniesienia się do 
sprawy).

10.08.2007r Pismo MZ, DPiP do p. Jorgena Holmquista (KE)
Zawierające polskie argumenty dotyczące prawi-
dłowości wdrażania nowego programu kształcenia 
pielęgniarek i położnych.

14.08.2007r.

Przesłanie do wiadomości p. Ewy Borowczyk ze 
Stałego Przedstawicielstwa  RP przy UE  kopii pi-
sma  J. Holmquista z 9 sierpnia 2007 r. skiero-
wanego do MZ, dot. kwestii uznawania dyplomów 
polskich licencjatów w UE wraz z odpowiedzią na 
pismo

Do wiadomości Stałego Przedstawicielstwa RP 
przy UE
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23.08.2007r. Pismo MZ, DPiP do p. Jorgena Holmquista (KE)

Zapytanie o stanowisko Komisji w sprawie prze-
słanej liczby godzin kształcenia zawodowego li-
cencjatów pielęgniarstwa i położnictwa, ponownie 
przeliczonej i zweryfikowanej, oraz przypomnie-
niem, że skończył się cykl kształcenia licencjatów, 
zgodny z wymaganiami unijnymi, a brakuje decy-
zji w ich sprawie. Przekazanie prośby o wyznacze-
nie spotkania w celu bezpośredniego omówienia 
rzeczywistych przyczyn nieuznawania polskich li-
cencjatów w krajach UE.

20.09.2007r. Spotkanie Prezesa Rady Ministrów z Przewodni-
czącym KE

Wniesienie przez MZ, DPiP do agendy spotkania 
materiałów dot. uznawania kwalifikacji zawodo-
wych pielęgniarek, w szczególności:
- ostateczne zakończenie kwestii  wpisania do za-

łącznika dyrektywy tytułów licencjata pielęgniar-
stwa i położnictwa,

- przyspieszenie prac nad wnioskiem o zmianę dy-
rektywy 2005/36/WE dot. uznawania kwalifikacji 
pielęgniarek po liceach medycznych.

1.10.2007r. Pismo p.  Ambasadora Jana Tombińskiego do p. 
Jorgena Holmquista (KE)

Podziękowanie za spotkanie w Stałym Przedstawi-
cielstwie RP ze służbami KE dot. uznawania kwalifi-
kacji pielęgniarek i położnych, zawierające opinię, 
iż wszelkie wątpliwości dot. uznawania kwalifikacji 
zostały wyjaśnione, co pozwoli ostatecznie zakoń-
czyć  analizę dokumentów i rozpocząć procedurę 
publikacji polskiej notyfikacji w Dz.U. UE.

1.11.2007r. Zniesiono datę graniczną zakończenia stu-
diów pomostowych poza rok 2010/2011

Możliwość prowadzenia studiów pomosto-
wych pozostawiono do czasu naturalnego 
wygaśnięcia zainteresowania tym rodzajem 
kształcenia.

9.11.2007r. Pismo UKIE do p. Jurgena Holmquista (KE)

Podziękowanie za zaangażowanie w sprawę dopi-
sania do sekcji 5.2.2 oraz 5.5.2 tytułów licencjata 
pielęgniarstwa i położnictwa wraz z wyrażeniem 
nadziei, że przekazane wyjaśnienia i dokumenty 
okażą się wystarczające. Prośba o szybkie podje-
cie decyzji z uwagi na pilność sprawy.

28.11.2007r. Pismo MZ, Departamentu Pielęgniarek i Położnych 
do Pani P. Brumter-Coret (KE)

Prośba o pisemne potwierdzenie zniesienia zapisu 
daty końcowej naboru na studia pomostowe

3.12.2007r. Pismo-informacja od P. P. Brumter-Coret (KE) do 
MZ

Potwierdzenie, ze nie istnieją przeszkody ze strony 
państw członkowskich lub KE dla przedłużenia stu-
diów pomostowych poza rok 2010/2011.

27.12.2007r. Pismo MZ, DPiP do p. Jorgena Holmquista (KE)

Zapytanie w sprawie przesłanych programów 
kształcenia pielęgniarek i położnych za lata 1970-
2006 o etap, na jakim znajduje się analiza doku-
mentacji i czas zakończenia procesu (w aspekcie 
pisma KE z prognozą analizy kilkumiesięcznej).

26.02.2008r.
Ponowne pismo MZ, DPiP do p. Jurgena Holmqu-
ista (KE)  - w związku    z brakiem odpowiedzi na 
pismo z dnia 27 grudnia 2007r.

Zapytanie o powody:  przedłużania się procedu-
ry publikacji w Dzienniku Urzędowym WE polskiej 
notyfikacji tytułu licencjata pielęgniarki i położnej 
-  uprawniającego do automatycznego uznania 
kwalifikacji zawodowych oraz braku reakcji na 
przesłane programy nauczania z lat 1970-2006.

8.12.2008r. Konsultacje techniczne przedstawicieli MZ, DPiP z 
przedstawicielami KE, Bruksela

Rozmowy dotyczyły kwestii liceów medycznych, stu-
dium pomaturalnego oraz studiów pomostowych.

6.05.2008r. Spotkanie przedstawicieli MZ, DPiP z przedstawi-
cielami KE, Bruksela

Ponowne omówienie kwestii skrócenia studiów po-
mostowych dla absolwentów liceów medycznych.

27.05.2008r.

Spotkanie Ministra Zdrowia oraz przedstawicieli 
DPiP 
z p. Jurgenem Holmquistem, Dyrektorem General-
nym w Dyrekcji ds. Rynku Wewnętrznego i Usług, 
KE

Temat rozmowy – uznawanie kwalifikacji zawodo-
wych polskich pielęgniarek tj.
- skrócenie czasu studiów pomostowych dla pielę-

gniarek i położnych,
- kwestia uznania praw nabytych absolwentom li-

ceów medycznych,
-kwestia zmiany zasad przyznania praw nabytych 

absolwentom studium medycznego.

4.06.2008r.

Zawiadomienie KE przesłane do Ministra 
Zdrowia o publikacji polskich tytułów licen-
cjata pielęgniarstwa i licencjata położnictwa 
w Dzienniku Urzędowym UE 
(C 137/8 z 4.06.08). Wpisanie tytułów do za-
łączników 5.2.2 i 5.5.2 dyrektywy 2005/36/WE
Oznacza to, że osoby posiadające dyplomy z 
takimi tytułami, które rozpoczęły kształcenie 
po 2004 roku, będą miały prawo do auto-
matycznego uznania ich kwalifikacji w pań-
stwach Unii Europejskiej

Podziękowanie KE dla MZ za dotychczasową 
współpracę w temacie uznawania kwalifika-
cji pielęgniarek i położnych.
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8.12.2008r. Rozmowy przedstawicieli MZ, DPiP z przedstawi-
cielami Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrz-
nego i Usług KE

Omówienie kwestii technicznych dotyczących 
uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek tj. 
ostatecznego wyjaśnienia wątpliwości DG związa-
nych ze zmianą zasad przyznawania praw naby-
tych absolwentom liceów medycznych.

17.03.2009r
 26.03.2009r.

Konsultacje techniczne między przedstawicielami 
MZ, DPiP a KE w sprawie wniosku o skrócenie stu-
diów pomostowych dla absolwentów liceów me-
dycznych, Bruksela

Omówienie możliwości i warunków przedstawienia 
na posiedzeniu Komitetu ds. Uznawania Kwalifi-
kacji Zawodowych zmian rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szcze-
gółowych warunków prowadzenia studiów zawo-
dowych (…)

26.03.2009r.
Udział przedstawiciela MZ, DPiP w posiedzeniu 
Komitetu ds. uznawania kwalifikacji zawodowych, 
Bruksela

Wniesienie przez stronę polską  - o skrócenie pro-
gramu studiów pomostowych na kierunku pielę-
gniarstwo i położnictwo.

6.05.2009r.

22.06.2009r.

Rozmowy przedstawicieli MZ, DPiP z przedstawi-
cielami KE dotyczące wniosku strony polskiej o 
skrócenie studiów pomostowych dla absolwentów 
liceów medycznych, Bruksela

Zlecenie przez MZ, DPiP ekspertowi w zakresie 
edukacji pielęgniarek, przygotowanie ekspertyzy 
na temat prowadzonego kształcenia pielęgniar-
skiego między 1970 i 1996 rokiem.

08.2009r.

Dwustronne rozmowy przedstawicieli MZ, DPiP z 
przedstawicielami odpowiednich organów w Niem-
czech, Austrii, Włoch i Wielkiej Brytanii wyjaśnia-
jące argumenty dotyczące skrócenia studiów po-
mostowych

Skutek rozmów: uzyskanie zgody wymienionych 
krajów na przeprowadzenie procesu skrócenia 
studiów pomostowych dla absolwentów liceów 
medycznych

21.10.2009r.
Udział przedstawiciela MZ, DPiP w posiedzeniu 
Grupy Koordynatorów ds. Uznawania Kwalifikacji 
Zawodowych, Bruksela

KE zaprezentowała raport ze spotkań bilateral-
nych poświęconych polskiej propozycji skrócenia 
studiów pomostowych dla absolwentów liceów 
medycznych. Przedstawiciel Polski wyjaśnił istotę 
studiów pomostowych i podziękował Państwom 
Członkowskim za sprawną organizację rozmów 
dwustronnych.

2011 rok
Intensyfikacja działań mających na celu 
ostateczne uznanie kwalifikacji pielęgniarek, 
absolwentek liceów medycznych

09.2011 r. Rozmowa Ministra Zdrowia z Komisarzem Johnem 
Dalli 

XXI Forum Ekonomiczne w Krynicy.
Wniesienie do agendy spotkania kwestii uznawa-
nia kwalifikacji pielęgniarek w UE.

10.2011 r. Rozmowa Wicepremiera RP z Komisarzem ds. 
Rynku Wewnętrznego i Usług Michelem Barnierem 

Forum Rynku Wewnętrznego w Krakowie.
Wniesienie  do agendy spotkania kwestii uznawa-
nia kwalifikacji pielęgniarek w UE.

15.11.2011r.
Rozmowy przedstawiciela MZ, DPiP z przedstawi-
cielami Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrz-
nego i Usług KE, Bruksela

Rozmowy dotyczące: uznania, na zasadzie praw 
nabytych, kwalifikacji pielęgniarek, które ukoń-
czyły licea medyczne. Przedstawienie polskich ar-
gumentów, informacja o programach nauczania, 
skali migracji polskich pielęgniarek, udzielanie od-
powiedzi na pytania.

12.2011 r.

Rozmowa Ministra Zdrowia z Komisarzem ds. 
Zdrowia, p. Johnem Dalli, akcentująca wagę pod-
jęcia działań w kwestii uznania kwalifikacji pol-
skich pielęgniarek

Posiedzenie Rady EPSCO, Bruksela

29.02.2012

Spotkanie przedstawicieli MZ, Departamentu Pie-
lęgniarek i Położnych, przedstawicieli MNiSW z  
p. Jurgenem Tiedje, szefem wydziału Kwalifikacji 
Zawodowych dotyczące kwestii uznawania kwali-
fikacji absolwentek liceów medycznych i studium 
medycznego w UE.
Po spotkaniu ustalono konieczność:
- kontynuacji dialogu z KE na poziomie eksperckim,
- podjęcia kontaktów z KE i państwami członkow-

skimi UE na poziomie politycznym,
- kontynuowania kontaktów z Komitetem IMCO PE,
- przygotowania i przesłania do KE kwestionariu-

sza przygotowanego przez KE, dotyczącego pol-
skiego postulatu (kwestionariusz odesłano KE w 
kwietniu 2012 r.)

- przygotowania materiału uzasadniającego po-
stulaty/stanowisko Polski do wykorzystania w 
negocjacjach projektu dyrektywy 2005/35/WE 
na forum Rady, kontaktach na szczeblu eksperc-
kim i politycznym z KE, PE oraz kontaktach bila-
teralnych z państwami członkowskimi UE,

- zwrócenie się o poparcie polskiej inicjatywy do 
kolejnych Prezydencji,

- zwrócenia się do KE o udzielenie informacji w 
sprawie dotychczasowych doświadczeń organów 
uznających kwalifikacje polskich pielęgniarek w 
państwach członkowskich UE.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, War-
szawa
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25.04.2012r.

Uczestnictwo przedstawiciela MZ, Dyrektor De-
partamentu Pielęgniarek i Położnych w wysłucha-
niu publicznym w sprawie modernizacji dyrekty-
wy 2005/36/WE. Wystąpienie w PE, prezentacja, 
udział w dyskusji. Uzyskanie poparcia polskich 
posłów do PE. Spotkanie w Stałym Przedstawi-
cielstwie RP w Brukseli z polskimi europarlamen-
tarzystami.

Parlament Europejski, Stale Przedstawicielstwo RP

12.06.2012r.
Udział przedstawiciela MZ, DPiP w posiedzeniu 
Grupy Roboczej ds. zakładania przedsiębiorstw i 
świadczenia usług Rady UE, Bruksela

Odniesienie się do noty przekazanej KE w spra-
wie uznawania kwalifikacji polskich pielęgniarek, 
absolwentek liceów medycznych oraz zmiany wa-
runków uznawania kwalifikacji absolwentek szkół 
pomaturalnych.

15-16.10.12r.
Udział przedstawiciela MZ, DPiP w posiedzeniu 
Grupy Roboczej ds. zakładania przedsiębiorstw i 
świadczenia usług Rady UE, Bruksela

Omówienie i dyskusja - propozycji modyfikacji 
zapisów dyrektywy odnoszących się do zawodów 
pielęgniarki i położnej.

28-29.11.12r.
Udział przedstawiciela MZ, DPiP w posiedzeniu 
Grupy Roboczej ds. zakładania przedsiębiorstw i 
świadczenia usług Rady UE, Bruksela

Zwrócenie się przedstawiciela Polski do Prezyden-
cji Cypryjskiej o włączenie polskich propozycji do 
kolejnej wersji tekstu dyrektywy. Udział w dysku-
sji, udzielanie wyjaśnień.

4.02.2013r.
Udział przedstawicieli MZ, DPiP w posiedzeniu 
Grupy Roboczej ds. zakładania przedsiębiorstw i 
świadczenia usług UE, Bruksela

Udział w dyskusji i udzielanie odpowiedzi na te-
mat kształcenia i uznawania kwalifikacji polskich 
pielęgniarek w UE w aspekcie polskiego postulatu.

1.07.2013r.
Udział przedstawiciela MZ, DPiP w spotkaniu eks-
pertów ds. uznawania kwalifikacji zawodowych, 
Bruksela

Spotkanie dotyczyło aktualnej sytuacji pielęgnia-
rek rumuńskich i kwestii ich praw nabytych a tak-
że ewentualności utworzenia w Rumunii studiów 
pomostowych, w czym strona polska zapowiedzia-
ła swój udział.

9.10.2013r.

Głosowanie w Parlamencie Europejskim 
w sprawie unowocześnionej dyrektywy 
2005/36/WE,  w tym nad zmianami w uzna-
waniu kwalifikacji polskich pielęgniarek, 
absolwentek liceów medycznych

Przyjęto zmienioną dyrektywę 2005/36/WE 
uznając kwalifikacje polskich pielęgniarek, 
absolwentek liceów medycznych

 

***

Zespół ds. Położnych przy OIPiP w Katowicach
oraz

Oddział Wojewódzki
 Polskiego Towarzystwa Położnych w Katowicach

zaprasza na 

WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA POŁOŻNYCH

„Pomoc w sytuacji straty dziecka. Interwencja kryzysowa.  Śmierć i proces żałoby.”

Terminy do wyboru: 15 listopad 2013 godz. 9.00-17.00
22 listopad 2013 godz. 9.00-17.00

Miejsce: Ośrodek Kształcenia OIPiP w Katowi-
cach, 43-170 Łaziska Górne, ul. Wodna 15

Koszt szkolenia: 250 zł 
Odpłatność dla położnej (członka OIPiP w Katowicach) – 40 zł (catering)

Liczba miejsc: 2 x 15 osób
Rejestracja tylko telefoniczna: 604 869 496   od 28 października 2013 r.
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„Wszyscy mogą w ten czy inni sposób,
każdy w swej dziedzinie i w miarę swych sił, 

przyczynić się w jakimś stopniu do szlachetnego dzieła”
Henry Dunant

Polski Czerwony Krzyż  
a rozwój krwiodawstwa w Polsce

mgr Anna Grelowska
Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie

oraz członek Zarządu Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach.
Za działalność charytatywną w PCK od roku 1968 odznaczona: odznaką honorową OH PCK stopnia III (2002 r.), 

OH PCK stopnia II (2009 r.) oraz Medalem 90-lecia PCK i 50-lecia HDK w Polsce)

Na przełomie szesnastego i siedemnastego wieku Wiliam Harvey dokonał pierwszego 
naukowego opisu krwi, natomiast rok 1901 otwiera rozdział krwiodawstwa. W tym to roku, 
Karol Landsteiner oznaczył podstawowe grupy krwi, za co otrzymał w 1930 roku Nagrodę Nobla. 

Dziesięć lat później, Karol Landsteiner wraz z 
Aleksandrem Wienerem dokonali odkrycia czyn-
nika Rh. W Polsce, pierwszy ośrodek zajmują-
cy się problemami krwiodawstwa, utworzono  
w 1935 roku przy Szpitalu Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Warszawie. Rok później Polski Czerwony 
Krzyż zorganizował w Łodzi Centralną Stację Wy-
padkową, w skład której wchodził Ośrodek Prze-
taczania Krwi.

Przed wybuchem II wojny światowej działały 
w Polsce 3 ośrodki przetaczania krwi, dysponują-
ce liczbą około 1.000 krwiodawców. Kiedy w okre-
sie wojny wzrosło zapotrzebowanie na krew, jako 
pierwsze oddawały krew sanitariuszki i pielęgniarki.

W roku 1945 w Łodzi powstała pierwsza stacja 
przetaczania krwi, kierowana przez prof. Ludwika 
Hirszfelda.

Do roku 1958 Polski Czerwony Krzyż utworzył 
14 stacji krwiodawstwa i dysponował liczą 6.500 
dawców krwi.

Resort Pomocy Doraźnej przy Zarządzie Głów-
nym PCK m. innymi:
• opracował pierwsze regulaminy dla placówek 

służby zdrowia, 
• opracował regulaminy organizacyjne dla krwio-

dawstwa, 
• prowadził werbunek dawców krwi, szkolił  

lekarzy w zakresie leczenia krwią. 
• organizował kursy dla pielęgniarek i laborantów 

medycznych, 
• zajmował się pobieraniem, konserwacją i wy-

dawaniem krwi dla szpitali.
W roku 1958 Rada Ministrów powołała do ży-

cia Instytut Hematologii w Warszawie. Od tego 
czasu Polski Czerwony Krzyż zajmuje się promo-
cją krwiodawstwa i pozyskiwaniem honorowych 
dawców krwi. Od 55 lat prowadzimy działania, 
kampanie mające na celu rozwój krwiodawstwa i 
krwiolecznictwa w Polsce.

Krew stanowi jeden z najważniejszych le-
ków, co przy rozwoju medycyny, w tym medycy-
ny transplantacyjnej, powoduje znaczne zużycie 
krwi. Wg doniesień Narodowego Centrum Krwi, w 
Polsce konieczne jest w ciągu jednego roku doko-
nanie około 1500 transfuzji krwi.

Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji 
Zdrowia oraz Rady Europy każdy kraj powinien 
być samowystarczalny w krew i jej składniki.

Wskaźnikiem, który obrazuje poziom krwio-
dawstwa i krwiolecznictwa w skali kraju jest licz-
ba donacji przypadająca na 1.000 mieszkańców. 
W Polsce wskaźnik ten wynosił w roku 2011 32, 
podczas gdy w krajach Europy Zachodniej wynosił 
ponad 50.

W województwie śląskim honorowe krwio-
dawstwo należy do najlepiej zorganizowanych w 
kraju. Dobrze układa się współpraca Śląskiego 
Zarządu Okręgowego i Zarządów Oddziałów Re-
jonowych PCK  z Regionalnym Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

W 2012 roku na terenie województwa śląskie-
go uzyskano 72 115 l krwi. Wg stanu na dzień  
31 grudnia 2012 roku w naszym województwie 
działa 98 Klubów Honorowych Dawców Krwi 
(HDK), zrzeszających 2.721 członków i 6.018 wo-
lontariuszy.

Do cyklicznych akcji i kampanii promujących 
honorowe krwiodawstwo należą:
• okręgowe akcje HDK PCK szkół ponad gimna-

zjalnych
• konkursy dla państwowych i ochotniczych 

straży pożarnych „Ognisty Ratownik – Gorąca 
Krew”

• akcje  „Zbieramy krew dla Polski” w sieci skle-
pów Intermarche i Bricomarche

• akcje „Młoda krew ratuje życie”
• „Wakacyjna Kropla Krwi”
• „Motoserce – motocykliści dzieciom”.

Oddziały Rejonowe PCK organizują stałe, cy-
kliczne akcje krwiodawstwa, zgodnie z planem i 
harmonogramem akcji wyjazdowych opracowywa-
nych na każdy rok, wspólnie z  Działem Organiza-
cyjnym RCKiK w Katowicach.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy-
ża w Jaworznie, jako jeden z pierwszych odpowie-
dział na apel zbierania krwi dla naszej koleżanki 
Ilony Tułodzieckiej, byłej Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych. W dniu 1 października 
2013 roku, w czasie akcji krwiodawczej w Miej-
skim Centrum Kultury i Sportu, zebrano 11.700 
ml krwi, na apel odpowiedziało 26 honorowych 
dawców krwi.
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Transfuzja  miłości

Na stronie internetowej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
w Katowicach rzuca się w oczy banner informujący o zapasach krwi, widać, że 
grup „minusowych” wystarczy na 2 – 4 dni. Prosty, jasny przekaz, czytelny dla 
każdego krwiodawcy, ale adresowany do – wszystkich. Bo to co najcenniejsze – 
mamy w sobie : szpik i krew. I w RCKiK robią wszystko, by te cenne dary pozyskać, 
zabezpieczyć i przekazać potrzebującym. Pracują z pasją, energią, poświęceniem – 
oraz z najwyższym poziomem profesjonalizmu.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i 
Krwiolecznictwa w Katowicach istnieje od 1948 r. 
Jest jedną z największych placówek służby 
krwi w Polsce - rocznie pobieramy ponad 52 

tysiące litrów krwi. Centrum zaopatruje w krew 
i jej składniki 135 szpitali i klinik województwa 
śląskiego, kontroluje prace związane  
z krwiolecznictwem, szkoli pracowników. Na 
terenie objętym działaniem RCKiK funkcjonują 
duże ośrodki kardiologii i kardiochirurgii  
w których wykonuje się około 25% spośród 
wszystkich zabiegów na otwartym sercu w skali 
kraju. Mamy także prężnie działające ośrodki 
transplantacyjne, kliniki przeszczepiania 
szpiku ( Katowice, Gliwice ) i wiele szpitali 
wysokospecjalistycznych. Zabezpieczenie 
tego „Naszego‘’ terenu to ogromne wyzwanie 
dla Centrum, determinujące jego działania  
w kierunku pozyskiwania krwiodawców. 

Gabinet Dyrektora Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach, 
pana Stanisława Dyląga pełen jest certyfikatów, 
nagród, dyplomów, wyróżnień. Nic dziwnego - 
Katowickie Centrum jest wysoko cenione, a sam 
dyrektor wysoko ceni kreatywność, innowacje, 
zapał do pracy. Ten gabinet, to miejsce,  
w którym powstają i nabierają kształtów idee, 
dzięki którym o katowickim Centrum mówi się 
z podziwem i w samych superlatywach.

Stanisław Dyląg: Jeżeli sięgnęlibyśmy 
wstecz, to byliśmy pierwszym centrum, 
które pomyślało o ambulansie. W 1991 roku, 
podczas pobytu we Francji zobaczyłem, że 
mają ambulans w Paryżu, właściwie była 
to naczepa, i ten pojazd” pobierał krew  
w terenie”. Pomyślałem – dlaczego by tego  
u nas nie wprowadzić? U nas były już wyjazdy 
w teren, do górników i hutników, często 
jeździliśmy po domach kultury, ale dlaczego by 
nie ambulans? W czasach gdy wszyscy mamy 
coraz mniej czasu – to my musimy przyjechać 
do krwiodawców. I to my byliśmy pierwsi  
w kraju. 

Oczywiście ważnym czynnikiem okazała 
się … ekonomia. Finansowanie małych 
stacji terenowych było przedsięwzięciem 
kosztownym – znacznie bardziej efektywne 
okazały się ambulanse, które były w stanie 
pojechać do kilku miejscowości, których 
mobilność pozwalała poszerzyć zakres 
oddziaływania Centrum poza terenowe stacje. 
Co ciekawe – dzięki ambulansom znacznie 
wzrosła liczba kobiet oddających krew, okazało 

się, że ambulanse stojące w centrach miast,  
w pobliżu centr handlowych – są łatwiej 
dostępne dla zapracowanych pań. 

Ambulanse pojawiają się przed urzędami 
miast, przed zakładami pracy, były obecne 
podczas Przystanków Woodstock i pielgrzymek 
do Piekar i Jasnej Góry. Są otwarte dla każdego, 
gotowe do przyjęcia każdej kropli krwi. 

Stanisław Dyląg
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 Dzięki mobilności ambulansów udało się 
także dotrzeć do nowych grup dawców jakimi 
są studenci i uczniowie. Akcje w szkołach, 
na uczelniach, na osiedlach studenckich były 
strzałem w dziesiątkę, dzięki nim w ruch 
krwiodawstwa włączyła się młodzież. Akcje 
w szkołach mają jeszcze jeden wymiar: 
edukacyjny. Krwiodawcą może zostać osoba 
pełnoletnia, ale wcześnie rozpoczęta promocja 
tego wyjątkowego gestu sprawia, że coraz 
więcej osiemnastolatków docenia znaczenie 
oddawania krwi a wejście w dorosłość łączy z 
udziałem w akcji oddawania krwi.

Z młodzieżą i ruchem studenckim 
łączy się najbardziej widowiskowa akcja 
związana z krwiodawstwem : Wampiriada – 
niekonwencjonalny sposób pozyskiwania krwi, 
nawiązująca do Halloween. – Według pomysłu 
senator Krystyny Bochenek, po raz pierwszy 
odbyła się w 1998 roku, przy współudziale 
Uniwersytetu Śląskiego. Celem cyklicznych już 
Wampiriad – autorskiego wynalazku z Katowic -  
jest promowanie honorowego oddawania 
krwi wśród studentów. Jesienią, właśnie  
w okolicach obchodów Halloween, ambulanse 
zamieniają się w Wampirobusy, a ich załogi 
- przebrani pracownicy RCKiK - w wampiry, 
diabły, czarownice i wampirzyce. W tym roku 
Wampiriada odbyła się 28 października. Jak co 
roku, pracownicy RCKiK w ''wampiriadowych'' 
przebraniach zachęcali do oddawania krwi. 
Akcja rozpoczęła się pod budynkiem Rektoratu 
Uniwersytetu Śląskiego, ale Wampirobus 
pojawił się także przed Galerią Katowicką. 

Niekonwencjonalne działania przynoszące 
efekty stały się wyznacznikiem pracy 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Katowicach. Kolejnym 
tego przykładem jest akcja sms- owa. O 
skuteczności marketingu prowadzonego przez 
smsy nie trzeba nikogo przekonywać, działa 
on także z powodzeniem wśród krwiodawców.

Stanisław Dyląg: Od lat zbieraliśmy 
numery telefonów komórkowych naszych 

krwiodawców, w związku z tym ta baza jest 
ogromna i tą drogą postanowiliśmy zapraszać 
ich do oddawania krwi. Mamy taki program, 
dzięki, któremu możemy zapraszać osoby  
z określonych grup lub z określonego terenu, 
możemy wyznaczać przedziały wiekowe,  
w zależności od zapotrzebowania, możemy 
zapraszać osoby z określonymi grupami krwi,  
i tak teraz działamy. Odzew jest duży – zgłasza 
się ok 22 % zapraszanych dawców. 

Grono dawców dla pracowników Centrum 
nie jest bynajmniej anonimowe. Lata 
pracy katowickiego ośrodka sprawiły, że 
ludzie oddający krew zapisali się w historii 
krwiodawstwa nie tylko ilością przekazanej 
krwi. Ich twarze stały się tematem wystawy 
„Portrety Dawców "Twarzą w twarz" na którą 
składają się fotoreportaże z licznych akcji 
krwiodawstwa, (ich autorem jest Przemysław 
Jendroska). Ta szczególna forma uhonorowania 
bezinteresownych krwiodawców jest niskim 
ukłonem i podziękowaniem skierowanym  
w stronę TYCH, którzy prostym gestem ratują 
życie.

Stanisław Dyląg: Nie jeździmy na akcje 
przypadkowo. Zanim wyjedziemy w nowe 
miejsce to staramy się zacząć od rozpoznania 
terenu, od przygotowania akcji promocyjnej. 

Reportaż
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Jedziemy z prezentacjami, z materiałami, bo 
ludzi trzeba przygotować, oswoić. Uczymy się 
z nimi rozmawiać, przekonywać. Ta promocja 
przynosi efekty, zmienia się nasza świadomość. 
To także rodzaj edukacji, więc to nie mogą 
być akcje jednorazowe, więc je powtarzamy. 
A z okazji Święta Krwiodawców – wysyłamy 
życzenia. To pozwala na stworzenie specjalnej 
więzi, sympatii. To działa, to nas łączy. 

Działania katowickiego Centrum nie 
zamykają się jedynie na procesie pobierania 
krwi. To początek długiego ciągu, na który 
składa się wymagająca szczególnej uwagi 
koordynacja swoistego „rynku” krwi oraz 
wyspecjalizowane badania naukowe. 

To także działania związane z oddawaniem 
szpiku, z rejestracją potencjalnych dawców 
szpiku. 

W 2008 roku, po śmierci Agaty Mróz - 
Olszewskiej rozwinęła się promocja akcji 
oddawania szpiku. Za sprawą m.in. Nergala 
akcje zbierania szpiku stały się medialnymi 
wydarzeniami. Ale ten temat u wielu z nas 
wywołuje niepokój, to nie wydaje się tak 
znane, proste i jasne jak oddanie krwi... 
Wokół oddawania szpiku narosło wiele mitów, 
ale to głównie niewiedza sprawia, że trudniej 
pozyskać przyszłych dawców szpiku. A trwa 
to kilkadziesiąt minut. W ambulansie RCKiK 
oddaje się 5 ml krwi, wypełnia się formularz, 

lekarz przeprowadza wstępny wywiad, to nic 
nie kosztuje, to nic nie boli i jest całkowicie 
bezpieczne.

 
Zdobywaniem przyszłych dawców 
zajmuje się Aleksandra Dyląg,  Zastępca 
Kierownika Ośrodka Dawców Szpiku ds. 
organizacyjno-promocyjnych. Telefon 
w gabinecie praktycznie nie milknie, a 
całe pomieszczenie wygląda jak centrum 
dowodzenia wielką akcją. I rzeczywiście 
– akcja zakrojona jest na szeroką skalę, a 
stawką jest ludzkie życie.

Aleksandra Dyląg: Zaczyna się od tego, że 
osoba, która chciałaby być potencjalnym dawcą 
szpiku– bo to jest pewna droga – wypełnia 
deklarację zgłoszeniową,przeprowadzana jest 
rozmowa kwalifikacyjna z lekarzem mająca na 
celu ustalenie czy nie ma przeciwwskazań do 
zostania dawcą, pobiera się od niej niewielką 
próbkę krwi( 5 ml ) – i wykonuje się na tej 
próbce oznaczenie antygenów HLA klasy Ij. 
Wynik tych badań trafia do Ogólnopolskiego 
Rejestru POLTRANSPLANT. Gdy pojawia się 

Aleksandra Dyląg

Reportaż



23

biorca – osoba chora, przeszukuje się wszystkie 
bazy w celu znalezienia najbardziej zbliżonego 
genetycznie dawcy. Jeżeli okaże się że w 
jakimś stopniu jesteśmy genetycznie zbliżeni 
– wówczas pobierana jest kolejna próbka krwi, 
na badania klasy drugiej. Wówczas dopiero 
okazuje się, czy możemy być dawcą. Jeżeli 
tak – czeka nas kompletny zestaw badań. I 
w tym momencie zapada ostateczna decyzja. 
Bo zgoda musi być świadoma. Gdy pacjent – 
dawca jest przygotowywany do przeszczepu – 
wówczas nadchodzi etap, w którym nie można 
się już wycofać. 

Procedura pobrania szpiku najczęściej 
przebiega za pomocą separatora podłączonego 
do żyły. Wytwarzane i wyrzucane do obwodu 
krwi komórki macierzyste są odseparowywane 
i w tej postaci podane później biorcy. Żeby tych 
komórek było więcej, tydzień przed pobraniem 
podawany jest czynnik wzrostu - czyli lek, która 
przyspiesza rozwój komórek macierzystych. 
Jeżeli komórek macierzystych jest za mało 
w krwi dawcy, wtedy pobiera się szpik z obu 
talerzy biodrowych w znieczuleniu ogólnym. 
Wszystko jest bezpieczne, bezbolesne. Ale 
białaczka atakuje z ukrycia, najczęściej młodych 
ludzi, jest diagnozowana najczęściej dopiero w 
zaawansowanym stadium rozwoju. Wymaga 
więc szybkiej interwencji, szybkiego podania 
życiodajnego szpiku. Dlatego baza potencjalnych 
dawców musi stale rosnąć, by mogły wzrastać 
szanse na zdrowie pacjentów dotkniętych 
białaczką i pokrewnymi chorobami krwi. 

Aleksandra Dyląg: W naszym Regionalnym 
Centrum mamy w bazie 20 tysięcy 
potencjalnych dawców, z tego może 6 zostało 
wytypowanych. To trochę czasami jak trafienie 
na loterii, każdy z nas jest inny. Białaczka 
dotyka głównie ludzi młodych, i dlatego z 
apelem o oddawanie szpiku trafiamy właśnie 
do ludzi młodych. Jeżeli jesteśmy zdrowi i 

możemy pomóc – to dlaczego tego nie zrobić? 
Przecież w każdym momencie możemy stanąć 
po tej drugiej stronie...

Decyzja o włączeniu się do Rejestru 
Niespokrewnionych Dawców Szpiku musi być 
świadoma, bierze się przecież odpowiedzialność 
za życie przyszłego biorcy. Warto więc 
wcześniej wszystko przemyśleć, rozwiać 
wątpliwości, skonsultować się z lekarzem. 

W ambulansie RCKiK można oddać 
krew, ale także – zarejestrować się w bazie 
potencjalnych dawców szpiku. 

Aleksandra Dyląg: Kiedyś określił to jeden 
z lekarzy – to taki współczesny patriotyzm. 
Wojny na szczęście nie mamy – ale możemy 
właśnie w ten sposób stać się patriotami. 
Oddając krew, oddając szpik. Mamy w sobie 
coś co jest unikalne, co może pomóc: szpik i 
krew. To jest taka transfuzja miłości. 

Mimo ogromnego postępu medycyny nie 
udało się wytworzyć sztucznej krwi. To nadal 
bezcenny lek ratujący życie – a jego źródłem 
jest człowiek. Odpowiednia , stała rezerwa krwi 
zapewnia nam bezpieczeństwo – i pracując 
w szpitalach, przychodniach – jesteśmy tego 
świadomi. Aby w naszym regionie krwi nie 
zabrakło – codziennie 400 osób powinno 

zgłosić się do jej oddania. 
Silną grupę krwiodawców na Śląsku 

stanowią górnicy, tradycje kopalnianych akcji 
zbierania krwi są aktualne i nadal na górników 
można liczyć. Kolejne grupy zawodowe , 
które rozumieją potrzebę oddawania krwi 
– to policjanci, studenci, pracownicy firm, 
uczniowie. 

Czas na nas….. 
Pielęgniarki, położne, jak nikt inny 

rozumiejące potrzebę oddawania krwi, szpiku, 
które doskonale z praktyki znają znaczenie 
tego daru – mogą stać się doskonałymi 
promotorami honorowego krwiodawstwa. 
Zwłaszcza, że nie ma gwarancji, że kiedyś z 
tego bezcennego daru nie skorzystamy same... 

     mo.
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Troszczymy się o przyszłość

mgr Zofia Prażak 
 Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego SPSZKiM w Katowicach

Przewodnicząca Koła Terenowego PTP

To hasło X Konferencji szkoleniowo-naukowej z cyklu  Zagrożenia pracy zawodo-
wej a zdrowie personelu medycznego, która  odbyła się 11 września 2013r. w SP Szpi-
talu Klinicznym im. Mielęckiego. Konferencja zorganizowana przez Koło Terenowe 
PTP, Zarząd Oddziału PTP. Patronat Honorowy objął Śląski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny Grzegorz Hudzik 

Po powitaniu gości przez przewodniczącą ko-
mitetu organizacyjnego Zofię Prażak, Dyrektor 
Szpitala dr Włodzimierz Dziubdziela podkreślił, 
iż w dzisiejszej dobie bezpieczeństwo w miej-
scu pracy odgrywa ogromną rolę i nakierowa-

ne jest nie tylko na personel ale równocześnie 
na pacjentów, życzył wszystkim zgłębienia 
wiedzy, wymiany poglądów aby przyszłość 
miała zdrowe podstawy. Podkreślił znaczenie 
organizowanych cyklicznie konferencji w mu-
rach szpitala, które to m.innymi przyczyniły się 
do otrzymania pierwszej nagrody w konkursie 
Liderzy Ochrony Zdrowia 2012, w kategorii In-
nowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia. 

Głos zabrała zastępca Okręgowego Inspektora 
Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych Pani Renata  
Pięta.. Do oceny ryzyka zawodowego zobo-
wiązany jest każdy pracodawca. Staje się ona 
fundamentalnym narzędziem służącym bezpie-
czeństwu i zdrowiu pracowników, a jej regular-
ne przeprowadzanie jest najprostszą drogą do 
stworzenia bezpiecznych warunków pracy i kon-
trolowania stanu zagrożeń w miejscu pracy.

Sekretarz ORPiP mgr Bartosz Szczudłowski 
dziękując za zaproszenie podkreślił, iż „zawo-
dy pielęgniarki i położnej są obciążone wielo-
ma czynnikami zewnętrznymi, a odporność na 
nie wymaga szczególnych predyspozycji. Zna-
jomość zagrożeń wynikających z naszej pracy 
pozwoli nam przetrwać mimo rosnących wobec 
nas oczekiwań i nie zawsze spełniających na-
sze wymogi możliwości.” 

Wykład inauguracyjny wygłosił Śląski Pań-
stwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
Grzegorz Hudzik. Tematem wystąpienia 
było Studium kształtowania zawodu. Od 
empirii i filozofii przyrody do nauki. Pro-

ces poznawania rzeczywistości. Już 2000 
lat temu Hipokrates i inni wyrazili pogląd, że 
czynniki środowiskowe mogą wpływać na po-
wstawanie choroby. Ale dopiero w XIX w. za-
częto intensywnie badać zjawiska warunkują-
ce rozpowszechnienie choroby w określonych 
populacjach ludzkich dodatkowo Mówca ukazał 
„Historię medycyny” w nieco krzywym zwier-
ciadle, co było niezwykłą podróżą w czasie.

Kolejny wykład wygłosiła mgr Renata 
Cieślik -Tarkota Kierownik Oddziału Epide-

miologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epi-
demiologicznej w Katowicach, przedstawiając 
temat Gruźlica w województwie śląskim a 
zagrożenie personelu medycznego. Woje-
wództwo śląskie zajmuje pierwsze miejsce pod 
względem ilości zachorowań na gruźlicę. Gruź-
lica należy do chorób zawodowych, by moż-
na było orzec chorobę zawodową musi istnieć 
związek przyczynowo- skutkowy pomiędzy wy-
konywaną pracą a chorobą. Zaznaczyła, iż ni-
gdy w 100% nie mamy możliwości uniknięcia 
zakażenia czy zachorowania, jednakże zawsze 
jesteśmy wstanie zminimalizować ryzyko.

Specjalista Epidemiologii mgr Zofia Prażak  
przedstawiła wykład Choroby zawodowe  
w ryzie epokowym.  W prezentacji ukazała, 
iż choroby zawodowe związane są z rozwojem 
cywilizacji, przedstawiła sylwetkę ojca higieny 
i medycyny pracy oraz wielu innych autorów, 
którzy przyczynili się do rozwoju tego kie-
runku. Kierunku tak istotnego, ponieważ: … 
zdrowie było jedynym kapitałem, na którym 
pracownik najemny mógł oprzeć byt własny  
i swojej rodziny. 
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Zagadnienie Ekspozycje zawodowe i za-
sady postępowania poekspozycyjnego 
wygłosił dr Adam Witor Z-ca Dyrektora ds. 
Lecznictwa Szpitala Specjalistycznego w Cho-
rzowie / Kierownik Poradni Diagnostyki i Terapii 
AIDS, omówił wirusy krwiopochodne zwracając 
szczególną uwagę na ekspozycje zawodowe i 

zapoznał uczestników z zasadami postępowa-
nia poekspozycyjnego. Przypomniał także „za-
sadę ograniczonego zaufania” by każdego pa-
cjenta traktować, jako potencjalnie zakaźnego. 

Państwową Inspekcję Pracy w Katowicach re-
prezentowali: Inspektor mgr Rafał Wójcicki, 
który przedstawił temat Prawna ochrona pra-
cy - czas pracy pielęgniarek i położnych. 
Wykonywanie pracy zmianowej jest przyczyną 
zaburzenia naturalnego rytmu okołodobowego 
– odwraca bowiem właściwą kolejność okresów 
snu i czuwania, niezbędną do prawidłowego 
funkcjonowania organizmu człowieka. 

Inspektor mgr Adam Chłond przedstawił 
temat Identyfikacja zagrożeń w pracy pie-
lęgniarek. Podkreślił, iż w każdej pracy wy-
stępują jakieś zagrożenia, które w powiązaniu 
z błędami decyzji lub postępowania mogą do-
prowadzić do wypadku lub choroby zawodo-
wej. Ich całkowite usunięcie jest zazwyczaj 
niemożliwe

Temat Środki ochrony indywidualnej 
- Wymagania i normy przedstawiła Małgo-
rzata Grzesiuk z Cezal Wrocław. Zapoznała z 
piktogramami i regulacjami prawnymi, na co 
należy zwrócić uwagę by otrzymać odpowied-
nią ochronę, jak rozpoznać rękawice zareje-
strowane zgodnie z przepisami Dyrektywy o 
Wyrobach Medycznych.

Małgorzata Ziółkowska TU INTER POL-
SKA: Ubezpieczenie INTER Ochrona HIV / 
WZW - bezpieczne wykonywanie zawodu 
pielęgniarki, zauważyła iż „zawód pielęgniar-
ki i położnej obciążony jest dużym ryzykiem 
zawodowym, dodatkowo stałe zaspakajanie 
potrzeb medycznych narzuca dużą odpowie-
dzialność i niesie ze sobą ryzyko popełnie-
nia błędów”. Przedstawiła oferowane pakiety 
ochrony ubezpieczeniowej w zawodzie pielę-
gniarki i położnej.

Bezpieczne przemieszczanie pacjenta –
pomoce techniczne w opiece nad pacjen-
tem. ArjoHuntleigh. Pani Edyta Jaskólska 

przedstawiła tzw. Pozytywną Ósemkę, czyli: 
Dostateczna ilość przestrzeni, pomoce mecha-
niczne i prawidłowe procedury pracy są opty-
malnymi warunkami do promowania mobilno-
ści, która pomaga utrzymać wydolność serca, 
płuc i krążenia krwi. Podopieczni wymagają 
mniejszej pomocy, ograniczając w ten sposób 
obciążenia personelu medycznego. 

Upadki u osób starszych – konsekwen-
cje dla chorych i personelu, z tematyką tą 
zapoznała nas mgr Iwona Otremba z SPSK 
ŚUM GCM im. prof. Leszka Gieca Oddział Ge-
riatrii. Przedstawione badania miały na celu 
określić częstość oraz główne przyczyny upad-
ków i charakter urazów z nimi związanych. 
Ocena ryzyka upadku podkreśliła, powinna być 
stałym elementem wstępnego wywiadu pielę-
gniarskiego, a zapobieganie upadkom stałym 
elementem funkcjonowania oddziału geria-
trycznego.

Zespół przewlekłego zmęczenia i inne 
towarzyszące pracy zawodowej proble-
my zdrowotne.  Temat ten przedstawiła  
Dr hab. n. med. Małgorzata Kowalska 
z SUM. Pracownik sektora ochrony zdrowia 
jest szczególnie narażony na silną eksploata-
cję emocjonalną, wynikającą z niemal ciągłej 
ekspozycji na częste i silne stresory w miejscu 
pracy, czego efektem jest spadek jego moty-
wacji do działania oraz poczucia satysfakcji  
i samorealizacji. 

Praca zmianowa a zaburzenia hormo-
nalne u pielęgniarek, temat ten przedstawi-
ła mgr Aneta Trzcińska z Koła Terenowego 
PTP przy SPSK-M SUM Katowice. Zapoznała  
z wpływem pracy zmianowej i nocnej na gru-
czoły wydzielania wewnętrznego, które wy-
dzielają hormony w rytmie dobowym (trzustka, 
kora nadnerczy, gruczoł tarczowy). Zaburzenia 
w wydzielaniu hormonów przedstawiła obrazo-
wo na przykładzie grafiku pracy pielęgniarki. 

Na zakończenie odbyły się warsztaty doty-
czące technik poprawnego podnoszenia cięża-
rów, utrzymywania prawidłowej pozycji przy 
pracy.W warsztatach wykorzystano: podnośnik 
do przemieszczania pacjenta pasywny i aktyw-
ny oraz łatwoślizgi.

W kuluarach jak zawsze trwała gorąca dys-
kusja, możliwość poznania nowości rynku me-
dycznego w zakresie bezpiecznych rozwiązań 
na stanowisku pracy. Odświeżenie koleżeń-
skich kontaktów, o których w nawale codzien-
nej pracy często się zapomina. 

Podsumowując należy podkreślić, iż wiedza 
zwiększa bezpieczeństwo doczekania zdrowe-
go jutra, a działania konsekwentne, planowe 
i skoncentrowane na indywidualnej sytuacji 
mogą przynieść oczekiwane rezultaty zarów-
no dla odbiorców usług, jak i całego systemu 
ochrony zdrowia.

W trakcie rozmów z uczestnikami, organiza-
torom nasunęły się kolejne problemy, które na 
pewno będą poruszone na przeszłorocznej już 
XI konferencji, na którą serdecznie zapraszamy. 
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Endoprotezoplastyka 

rola i zadania pielęgniarek operacyjnych 

mgr Danuta Siemiątkowska
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy ORPiP w Katowicach

Członek Głównego Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

To temat trzeciej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej zorganizowa-
nej przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego działający przy ORPiP w Katowi-
cach, która odbyła się 10 października 2013 roku w Łaziskach Górnych.

Patronat naukowy nad Konferencją objęła dr 
Maria Trzeciak – Prodziekan Zamiejscowego 
Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiej Wyższej Szko-
ły Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Ka-
towicach. Konferencję otworzyła mgr Danuta  
Siemiątkowska – Przewodnicząca Zespołu ds. 

Pielęgniarstwa Operacyjnego przy OIPiP w Katowi-
cach, która serdecznymi słowami przywitała przy-
byłych gości i poprosiła o zabranie głosu. 

Jako pierwsza wypowiedziała się dr Maria 
Trzeciak. Podkreśliła zaangażowanie członków 
katowickiego Zespołu ds. Pielęgniarstwa Opera-
cyjnego w rozwój tej dziedziny pielęgniarstwa. 
Klamrą zamykającą jej wypowiedź była sentencja: 
,, życie można zrozumieć tylko patrząc wstecz, ale 
żyć trzeba patrząc w przyszłość – przed siebie”. 
W swoim przemówieniu dr Grażyna Franek – do 
niedawna Przewodnicząca Śląskiego Oddziału PTP 
– zauważyła, że powstawanie w Polsce zespołów 
czy komisji świadczy o rozwoju pielęgniarstwa 
operacyjnego. Pani doktor podkreśliła konieczność 
specjalizacji w tej dziedzinie. Kolejnym gościem 
poproszonym o zabranie głosu była Wiceprzewod-
nicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instru-
mentariuszek Joanna Królewska. Przedstawiła 
cele OSI oraz podziękowała wszystkim, którzy 
przyłączyli się do akcji mającej na celu utrzyma-
nie specjalizacji z pielęgniarstwa operacyjnego. 
Przybliżyła aktualne działania OSI mające na celu 
opracowanie ogólnych standardów praktyki kli-
nicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 
(projekt jest opublikowany na www.osibialystok.
pl) oraz akcesję do EORNA (Europejskie Stowa-
rzyszenie Pielęgniarek Operacyjnych). W tej części 
Konferencji nie zabrakło również głosu Przewodni-
czącej ORPiP w Katowicach dr Marioli Bartusek, 
która podkreśliła zaangażowanie wszystkich człon-
ków Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego w 
zorganizowanie spotkania. Pani Przewodniczą-
ca zapowiedziała również nawiązanie współpracy  

z pielęgniarkami ze Stanów Zjednoczonych. 
Po części oficjalnej odbyła się I sesja dotycząca 

zastosowania endoprotez w operacyjnym leczeniu 
zmian zwyrodnieniowych narządu ruchu.

Sesję rozpoczął wykładem dr n. med. Bogdan 
Koczy – Dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Pie-
karach Śląskich oraz Konsultant Wojewódzki ds. 
Ortopedii. W swojej wypowiedzi podkreślił ko-
nieczność szkoleń całych zespołów operacyjnych 
w zakresie wprowadzania nowych implantów,  
a co za tym idzie – nowego instrumentarium. Słu-
chacze mieli okazję wysłuchać historii powstania 
bezcementowych endoprotez biodrowych – BMHR 
(Birmingham Mid Head Resection) oraz SILENT 
BHMR. Są to pośrednie rozwiązania pomiędzy en-
doprotezą powierzchniową (kapoplastyką) a endo-
protezą totalną adresowane głównie do osób mło-
dych i aktywnych. 

,,Nowoczesny blok operacyjny” to temat wy-
stąpienia mgr Wandy Ulatowskiej. Prelegentka 
przedstawiła zalety i wady hybrydowej sali ope-
racyjnej znajdującej się w Śląskim Centrum Cho-
rób Serca w Zabrzu. Sala wyposażona jest w no-
woczesny sprzęt i system kontroli, spełnia normy  
w zakresie ochrony radiologicznej. Jej zalety to: 
dostępność wielospecjalistyczna, ułatwienie prze-
pływu informacji, możliwość wykonywania pro-
cedur małoinwazyjnych. Wady związane są z wy-
sokimi kosztami wyposażenia i zorganizowaniem 
przestrzeni do powstania takiej sali (po zakończeniu 
prac ma powierzchnię 60 metrów kwadratowych). 

Prezentacja ,,Koksartroza – endoprotezy ce-
mentowe i bezcementowe jako operacyjne me-
tody leczenia” została przedstawiona przez dr n. 
med. Andrzeja Kochmana ze Szpitala MSWiA 
we Wrocławiu. W swojej wypowiedzi przedstawił 
teorie powstania choroby zwyrodnieniowej sta-
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wu biodrowego, sposoby leczenia zachowawcze-
go oraz wskazania i przeciwwskazania do leczenia 
operacyjnego.

,,Alloplastyka stawu kolanowego” to temat 
wystąpienia dr n. med. Macieja Wrotniaka ze 
Szpitala im. św. Barbary w Sosnowcu. Autor wy-
kładu podkreślił konieczność ścisłej współpracy 
między lekarzem a pacjentem, zwłaszcza koniecz-
ność edukowania w zakresie rehabilitacji i syste-
matyczności ćwiczeń, które zaczynają się już w 
okresie przedoperacyjnym. Uczestnicy zapoznali 

się z metodami leczenia chirurgicznego.
Mgr Tadeusz Trzpis przybliżył tematykę zła-

mań kręgosłupa i sposoby leczenia operacyjnego 
w prezentacji pt. ,,Urazy kręgosłupa – stosowa-
ne metody zespoleń”. Szczególnym osiągnięciem 
w leczeniu złamań są operacje MISS (minimal in-
vasive spine surgery) oraz stabilizacje przezskór-
ne z wykorzystaniem sztucznej kości. Techniki te 
wymagają zastosowania wysokospecjalistycznego 
instrumentarium, co przekłada się na konieczność 
szkolenia personelu pielęgniarskiego na takim sa-
mym poziomie jak lekarskiego. 

II sesję poświęcono czynnikom wpływającym 
na jakość pracy w bloku operacyjnym.

Sesję rozpoczęło wystąpienie Prezes Stowarzy-
szenia Instrumentariuszek Ortopedycznych mgr 
Renaty Grzebalskiej. Prezentacja zatytułowa-
na ,,Błędy popełniane przez instrumentariuszkę 
w czasie zabiegu operacyjnego z zastosowaniem 
endoprotez” obejmowała zagadnienia związane z 
organizowaniem pracy własnej przez instrumen-
tariuszki. Szczególnie mocno podkreślono: presję 
czasu, długość zabiegów operacyjnych, brak lub 
niewystarczającą ilość i jakość szkoleń związanych 
z wprowadzaniem nowych technik operacyjnych, 
instrumentarium jako czynniki powodujące nie-
pewność działań, które mogą skutkować wystąpie-
niem zdarzeń niepożądanych. Ponadto zwrócono 
uwagę, że nadal stosowane obłożenia bawełnia-
ne, niewłaściwy ubiór osób przebywających na sali 
operacyjnej, zły stan zdrowia personelu czy nie-
właściwe mycie rąk mogą skutkować powikłaniami 
pooperacyjnymi u pacjenta.

Kolejna prezentacja ,,Sterylizacja implan-
tów” została przygotowana przez mgr Annę  
Bojanowską. Z powodu nieobecności Autorki zo-
stała ona odczytana przez moderatora mgr Monikę 
Truchan. Uczestnicy poznali rodzaje implantów, 
które mogą być sterylizowane, dowiedzieli się o 
zaletach pary wodnej jako czynnika sterylizują-
cego oraz konieczności zachowania oryginalnych 

opakowań implantów ze względu na zawarte przez 
producentów informacje o warunkach sterylizacji.

,,Ergonomia w bloku operacyjnym” autorstwa 
dr n. biol. Ewy Kułagowskiej z Instytutu Medy-
cyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego to prezen-
tacja, podczas której uczestnicy, oprócz definicji 
ergonomii jako nauki i jej celów, poznali praktycz-
ne sposoby eliminowania szkodliwych czynników w 
blokach operacyjnych. Pani doktor zwróciła uwagę 
na trzy podstawowe elementy ułatwiające pracę 
na każdym bloku: konieczność dokonania pomia-
ru wagi oraz weryfikacji ilości narzędzi wchodzą-
cych w skład zestawów, rozkładanie najcięższych 
pakietów z narzędziami na niższych półkach oraz 
właściwe ustalenie wysokości stolika Mayo.

O roli standardów w pielęgniarstwie operacyj-
nym mówiła mgr Joanna Borzęcka Przewodni-
cząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego w 
Lublinie. Podkreśliła konieczność opracowywania 
standardów w blokach celem ułatwienia pracy, 
redukcji występowania zdarzeń niepożądanych i 
zdarzeń ,,o mało co”, poprawy samooceny i oceny 
pracownika (są obiektywnym kryterium) oraz uła-
twienia obrony w przypadku roszczeń.

Ostatnią prezentację w tej sesji ,,Wiedza i 
zachowania zdrowotne pacjentów po zabiegach 
operacyjnych zmian zwyrodnieniowych stawów 
biodrowych i kolanowych” wygłosiła mgr Danuta 
Siemiątkowska. Uczestników Konferencji zapo-
znano z wynikami badań przeprowadzonych przez 
Autorkę. Dotyczyły one: źródeł wiedzy o chorobie, 
sposobach leczenia, rehabilitacji, które pacjenci 
czerpali z Internetu, literatury, od innych chorych 
oraz od lekarzy.

III częścią spotkania były warsztaty, podczas 
których zaprezentowano określone zagadnienia, a 
słuchacze mogli prezentowane akcesoria dotknąć, 
obejrzeć, zadać bardziej szczegółowe pytania.

Na zakończenie konferencji zostały wręczone 
certyfikaty i odbyło się losowanie nagród – nie-
spodzianek wśród uczestników, którzy wypełnili 
ankiety rozdawane podczas konferencji. 

Serdecznie dziękuję wykładowcom i koleżan-
kom z Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego za 
ogromne zaangażowanie w przygotowaniu Konfe-
rencji. Mam nadzieję ,że nasze naukowo- szkole-
niowe spotkania na stałe zajmą miejsce w szkole-
niach organizowanych przez ORPiP w Katowicach. 
To co uczymy się poprzez działanie i naszą specja-
listyczną wiedzę z powodzeniem wykorzystamy w 
praktyce zawodowej pracując dla dobra operowa-
nego pacjenta.
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Międzynarodowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa  
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek  

Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki
mgr Renata Mroczkowska  ŚCCHS Zabrze

mgr Elżbieta Szynalik Szpital Wielospecjalistyczny Jaworzno
Henryk Wójs - piel. anestezjologiczny  GCM  Ochojec

W dniach 26 – 28.09.2013 w Karpaczu odbyła się Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i In-
tensywnej Opieki. 

Panele dyskusyjne składały się z pięciu sesji 
i trwały 3 dni. Uroczystego otwarcia i powitania 
zaproszonych gości dokonał Prezes PTPAiIO 
mgr Paweł Witt. 

Sesję inauguracyjną zapoczątkował prof. 
dr hab. med. Tadeusz Szreter z wystąpie-
niem dotyczącym wielokulturowości w pracy 
pielęgniarek anestezjologicznych i intensyw-
nej opieki. Proces współistnienia różnych grup 
kulturowych w ramach jednego państwa jest 
z jednej strony zjawiskiem bardzo korzystnym 
bowiem każda z tych kultur wnosi nowe roz-
wiązania, z których można korzystać w życiu 
codziennym, jednak z drugiej strony to spe-
cyficzne wyzwanie, szczególnie dla personelu 
medycznego. Dla harmonijnej współpracy na 
linii pielęgniarka – pacjent niezbędnym staje 
się właściwe poznanie zasad wielokulturowo-
ści. Pielęgniarki anestezjologiczne mają do 
czynienia z tymi problemami w różnych sytu-
acjach: przygotowania do znieczulenia, przy-
gotowania do obrzezania rytualnego, porodu 
w obecności męża czy kontaktów z rodzicami 
dziecka o odmiennej kulturze. Na koniec prof. 
Szreter postawił pytanie czy nie powinniśmy 
wzorem innych państw rozważyć wprowadze-
nie obowiązkowego szkolenia z zakresu tych 
zagadnień dla personelu medycznego?

Następnie mgr Małgorzata Jadczak ko-
ordynator grupy roboczej ds. praktyki w pie-
lęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej 
opieki PTPAiIO oraz mgr Dorota Ozga z Ka-
tedry Położnictwa i Ratownictwa Medycznego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiły pro-
jekt Karty Czynności Pielęgniarki Anestezjo-
logicznej na Stanowisku Znieczulenia. Wpro-
wadzenie „Karty czynności” pozwoli przede 
wszystkim na zachowanie bezpieczeństwa 
chorego i pracownika. Przyczyni się do zwięk-
szenia wśród pielęgniarek anestezjologicz-
nych, świadomości oraz odpowiedzialności za 
zachowanie bezpiecznych warunków pracy

Pierwszy dzień konferencji zakończyła sesja 
konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa ane-
stezjologicznego i intensywnej opieki. W swych 
wystąpieniach prof. dr hab n med Danuta 
Dyk - Krajowy Konsultant, mgr Marzena  
Komidzierska Kujawsko – Pomorski Konsul-
tant Wojewódzki oraz dr n hum. Ewa Kurelto- 

Kalitowska Małopolski Konsultant Wojewódz-
ki poruszyły temat obciążenia pracą a co za 
tym idzie i bezpieczeństwa pracy pielęgniarek 
anestezjologicznych oraz etycznych aspektów 
naszego zawodu.

W drugim dniu konferencji sesję wykłado-
wą otworzyła mgr Iwona Charyło ze Szpi-
tala Wojewódzkiego w Opolu, tematem doty-
czącym stereotypów i tradycji w doborze 
osób zarządzających blokiem operacyj-
nym. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na 
pytanie, czy rola kierownika bloku operacyjne-
go może być przeznaczona również dla pielę-
gniarki anestezjologicznej?

Mgr Maria Gorzkowska z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w swoim wystąpieniu pt„Obec-
ność rodziny w trakcie resuscytacji” doko-
nała analizy piśmiennictwa dotyczącego opinii 
personelu medycznego w powyższej kwestii. 
Powszechne w Polsce wypraszanie rodziny w 
trakcie resuscytacji i procedur medycznych jest 
dyktowane obawami, że proces ten jest zbyt 
traumatyczny dla osób spoza środowiska me-
dycznego. Dodatkowo niemałą rolę pełni brak 
warunków organizacyjnych umożliwiający po-
zostanie rodziny w trakcie resuscytacji, nieod-
powiednia pod względem ilości obsada dyżuro-
wa oraz niska świadomość personelu na temat 
opieki zorientowanej na pacjenta i jego rodzinę. 

W jaki sposób doskonalą się pielęgniarki 
anestezjologiczne za naszymi granicami przed-
stawili prof. dr hab. n med. Jozef Novotný 
(Vysoká škola polytechnická Jihlava, Katedra 
Zdravotníckych štúdií, Jihlava, Ĉeská Republi-
ka) oraz dr hab. Jaroslav Stanĉiak ( Kato-
lícka Univerzita v Ružomberku, Fakulta Zdra-
votníctva, Ružomberok, Slovenská Republika). 

Zasady resuscytacji płynowej zapre-
zentował zespół pod kierownictwem dr hab. n 
med. prof. nadz Waldemara Machały z Kliniki 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi. W swojej pracy 
autorzy starali się przekazać podstawowe in-
formacje dotyczące stanów przebiegających 
z utratą krwi i wstrząsem. Zwrócili uwagę na 
wdrożenie tzw. resuscytacji małą objętością. 
Przedstawili wskazania do przetaczania pełnej 
krwi.
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Szczególnym zainteresowaniem podczas 
drugiego dnia konferencji cieszyły się warsz-
taty doskonalące. Tematyka zajęć bardzo 
różnorodna, od przygotowania artykułu do 
czasopisma, rozpoznawania i postępowania 
w stanach zagrożenia życia, terapii nerkoza-
stępczych, krytycznych punktów kontroli linii 
naczyniowej na stymulacji bazalnej kończąc. 
Te ostatnie prowadzone były przez Friedera 
Lueckhoffa, nauczyciela pielęgniarstwa z 
Niemiec. Jest to koncepcja komunikacji pielę-
gniarki z pacjentem trudnym, z zaburzeniami 
percepcji. Pomimo dysfunkcji OUN kontakt z 
pacjentem – nawet w śpiączce, jest możliwy 
dzięki przekazywaniu bodźców zapewniających 
bezpieczeństwo, spokój i wyważone pobudza-
nie. Na gruncie niemieckim metoda ta odniosła 
niewątpliwy sukces i jest z powodzeniem sto-
sowana w pielęgniarstwie geriatrycznym, neu-
rologicznym i w intensywnej opiece. Warsztaty 
dały uczestnikom możliwość postawienia się w 
sytuację pacjenta oraz wymiany doświadczeń z 
partnerem ćwiczeniowym. 

Jednym z ostatnich wystąpień w drugim dniu 
konferencji był wykład dr n. med. Bogumiły 
 Kosickiej i dr hab. n. med. prof. UM Anny 
Ksykiewicz – Doroty z Katedry i Zakładu 
Zarządzania w Pielęgniarstwie Wydziału Pielę-
gniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie pt.”Oddziały intensyw-
nej terapii a podejmowanie decyzji przez 
pielęgniarki”. Autorki starały się dowieść, że 
podejmowanie decyzji pielęgniarskich jest zło-
żonym procesem opartym głównie o informa-
cje z dokumentacji pacjenta, uwarunkowanym 
sytuacją, rodzajem decyzji i poziomem wiedzy 
oraz doświadczenia samej pielęgniarki.

Trzeci dzień konferencji zdominowało 
pielęgniarstwo w anestezjologii i inten-
sywnej opiece pediatrycznej. Dr n med. 
 Dorota Pilch wraz z dr n. med. Elżbietą 
Grochans z Zakładu Pielęgniarstwa w PUM 
Szczecinie omówiły wpływ znieczulenia do 
cięcia cesarskiego oraz możliwości zespołu 
anestezjologicznego na tworzenie się relacji 
matka- dziecko. Głównym zadaniem zespołu 
anestezjologicznego jest troska o zdrowie mat-
ki, a gdy nie jest ono zagrożone -ułatwienie 
pierwszego bezpośredniego kontaktu matki z 
dzieckiem. Pozostawienie kobiety z niepoko-
jem, lękiem może przyczynić się do poczucia 
porażki i leku. Chłód na bloku operacyjnym, 
niedostępność brzucha matki po wydobyciu, 
utrudnia noworodkowi rozwijanie zachowań 
instynktownych. Procedury anestezjologiczne 
mają ujemny wpływ na pierwszy kontakt, ale 
świadomość i odpowiednie działania personelu 
odgrywają znaczną rolę w poprawie tego sta-
nu. 

W kolejnych referatach poruszano kwe-
stie intensywnej opieki kardiologicznej. Mgr 
Agnieszka Matusiak przedstawiła „Wcze-

sną opiekę pooperacyjną nad dzieckiem 
z wszczepionymi sztucznymi komorami 
typu Berlin Heart”. Praca jest próbą stwo-
rzenia standardu, mającego zapewnić dziecku 
po wszczepieniu sztucznej komory serca pro-
fesjonalną i specjalistyczną opiekę pielęgniar-
ską. Standard ten jest w trakcie wprowadzania 
do praktyki w Instytucie –„Pomniku Centrum 
Zdrowia Dziecka” w Warszawie. Zaplanowano 
analizę wyników po upływie sześciu miesięcy. 
Autorka zapowiedziała ich prezentację w ko-
lejnym opracowaniu. Z kolei mgr Agnieszka 
Majchrzak wygłosiła referat dotyczący jako-
ści życia pacjentów i ich rodzin po dłu-
goletnim leczeniu zespołu niedorozwoju 
lewego serca. Ocena ta daje obraz kondy-
cji rodziny zależnej od stanu zdrowia dziecka 
oraz prezentuje procesy socjalizacji małego 
pacjenta, który od urodzenia zmaga się z wro-
dzoną wadą serca. Mimo negatywnych odczuć 
emocjonalnych, takich jak: lęk, bezradność, 
smutek, rodziny dziecka łatwiej znoszą tru-
dy wychowania dzięki wsparciu innych rodzin 
zmagających się z HLHS u swojego dziecka.

Konferencję zakończył wykład „Zastoso-
wanie hipotermii leczniczej u noworodków 
– doświadczenia własne” mgr Małgorzaty  
Kołodnickiej z Oddziału Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii Dzieci i Noworodków Wo-
jewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu. 
Hipotermia terapeutyczna stanowi istotny, 
neuroprotekcyjny element leczenia noworod-
ka, wcześniaka z masą poniżej 1800g,dzieci i 
dorosłych po epizodach niedokrwienia i niedo-
tlenienia. Autorka przedstawiła w swej pracy 
model opieki pielęgniarskiej podczas stosowa-
nia hipotermii. 

Podsumowując, Międzynarodowa Konfe-
rencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego To-
warzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i 
Intensywnej Opieki wpisała się już w cykl kon-
ferencji organizowanych corocznie. Wzorem 
ubiegłego roku, stanowiła platformę dyskusji, 
wymiany doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie 
europejskiego pielęgniarstwa anestezjologicz-
nego i intensywnej opieki. Rozmowy kuluarowe 
były okazją do poszerzenia wiedzy, wymiany 
doświadczeń i zapoznania się z nowoczesnym 
sprzętem. Urokliwy o tej porze roku Karpacz 
stanowił ciekawą scenerię konferencji. Nie 
przyćmił jednak istotnej wartości merytorycz-
nej tego spotkania. 

Na koniec należy nadmienić, że z uwagi 
na skrótowy charakter tego opracowania za-
prezentowano jedynie główne tezy wystąpień 
wszystkie referaty wygłoszone na dorocznej 
konferencji ukazały się  drukiem – w większo-
ści wypadków w poszerzonej wersji – w pokon-
ferencyjnym tomie pt. „Pielęgniarstwo aneste-
zjologiczne i intensywnej opieki” pod redakcją 
Pawła Witta, Anny Zdun i Małgorzaty Jadczak.
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Żywienie enteralne i parenteralne

mgr Iwona Woźniak
Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej,  

Naczyniowej i Transplantacyjnej SP SKM w Katowicach,  
członek Polskiego Towarzystwa Żywienia  

Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu

W dniu 27.09.2013r. odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa 
„Żywienie enteralne i parenteralne”w SP SKM w Katowicach, zorganizowana przez Od-
dział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej wraz z Zarządem Oddziału PTP 
w Katowicach pod Patronatem Honorowym Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajeli-
towego i Dojelitowego oraz Patronatem medialnym Rynku Zdrowia.

Wystąpienia prelegentów obejmowały zagadnie-
nia żywienia pacjentów i stosowanych w tym zakre-
sie nowoczesnych rozwiązań. Uczestnicy wysłuchali 
następujących referatów:
• „Ocena ryzyka niedożywienia w chirurgii” 

– prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka (Kierownik 
Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej 
i Transplantacyjnej, SP SKM, Katowice), zwrócił 
uwagę na prawidłową podaż energii, kiedy rozpo-
czynać żywienie, jaką drogą żywić, rodzaje żywie-
nia ciężko chorych. 

• „Problemy żywienia dojelitowego i pozajeli-
towego zgłaszane przez uczestników X Kon-
ferencji szkoleniowo – naukowej „Żywienie 
enteralne i parente” - przedstawiła mgr Iwona 
Woźniak. Wśród najczęściej wymienianych proble-
mów występujących w pracy z pacjentami niedo-
żywionymi to, odleżyny, złe gojenie ran, biegunki, 
nudności, wymioty, zakażenia, wyniszczenie, nie-
chęć chorego do jedzenia, brak zatrudnionych die-
tetyków w oddziałach.

• „Żywienie w chorobach nowotworowych” – 
Dorota Krawczyk (Oddział Chorób Wewnętrznych 
i Chemioterapii Onkologicznej, SP SKM, Katowi-
ce), zaprezentowała zasady zdrowego żywienia ze 
zwróceniem uwagi na sposób odżywiania, który 
wpływa na ogólną sprawność organizmu, powsta-
wanie wielu chorób, przyspieszenie lub spowolnie-
nie procesów starzenia się. 

• „Jakość życia pacjentów na domowym ży-
wieniu” – Marek Lichota (Prezes stowarzyszenia 
„Apetyt na życie”, Zabierzów), omówił powstały 
serwis internetowy w Polsce (www.NaZywieniu.
pl), specjalnie dla pacjentów objętych żywieniem 
pozajelitowym lub dojelitowym. 

• „Żywienie ludzi starszych ”– dr n. farm. Joan-
na Chłopicka (Zakład Bromatologii, UJ Collegium 
Medicum, Kraków),  scharakteryzowała dietę dłu-
gowiecznych ludzi: nie przejadają się, nie rozgo-
towują jedzenia, nie spożywają zbyt dużo soli, 
cukru, nie jedzą rafinowanych lub przetworzonych 
produktów, nie jedzą zbyt wiele mięsa i nabiału, 
nie palą papierosów, nie piją kawy, czarnej herba-
ty, nie przesadzają z alkoholem.

•  „Chemoprewencja – przegląd badań” – dr n. 
far. Joanna Chłopicka (Zakład Bromatologii, UJ Col-
legium Medicum, Kraków). W 1976 roku Michael 
 Sporn w USA po raz pierwszy użył terminu che-
moprewencja nowotworów, czyli stosowanie sub-
stancji żywieniowych oraz roślinnych specyfików 
farmakologicznych w celu zatrzymania lub regresji 
powstawania komórek przednowotworowych.

• „Odbiór smaku słonego, słodkiego i umami 
oraz preferencje pokarmowe dzieci z cukrzy-
cą typu 1-doniesienie wstępne” – dr n. med. 
Magdalena Hartman (Katedra i Zakład Podstawo-

wych Nauk Biomedycznych w Sosnowcu,SUM), 
zwróciła uwagę, że cukrzyca według WHO obej-
muje wiele zaburzeń metabolicznych powstałych 
w wyniku nieprawidłowego wydzielania insuliny, 
nieprawidłowego jej wykorzystania przez organizm 
lub obu tych czynników jednocześnie. 

• „Zmiany preferencji pokarmowych u osób po 
60 roku życia” – mgr Agata Lebiedowska (Kate-
dra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych 
w Sosnowcu,SUM), przybliżyła działalność Domu 
Pomocy Społecznej jako instytucji świadczącej 
usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edu-
kacyjne w formach i zakresie wynikających z indy-
widualnych potrzeb.  

• „Podciekanie pod płytkę stomijną – innowa-
cyjne rozwiązania”– mgr Monika Trojanowska 
(Salts Polska ,Warszawa), omówiła problemy i dy-
lematy pacjentów ze stomią, prawidłowe umiejsco-
wienie stomii, podstawę pielęgnacji skóry wokół 
stomii, nowoczesny i bezpieczny sprzęt ,edukację 
pacjenta. 

•  „Żywienie pozajelitowe u pacjentów chirur-
gicznych”– dr n. med. Zbigniew Patela (Fresenius 
Kabi Polska, Warszawa), przedstawił algorytm wy-
boru metody i drogi leczenia żywieniowego u doro-
słych, zapotrzebowanie na substancje odżywcze w 
Chirurgii, Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej, 
w przypadku posocznicy, urazu i nowotworu.

•  „Raport z oceny stanu odżywienia pacjentów 
w SP CSK im. K.Gibińskiego w Katowicach”-
-mgr Grzegorz Kostecki (Kierownik Dział Dietetyki, 
SP CSK SUM Katowice) omówił pracę powołanego 
zarządzeniem Dyrektora Zespołu ds. Żywienia Do-
jelitowego i Pozajelitowego w skład którego wcho-
dzą lekarze, pielęgniarki, dietetycy wraz z kierow-
nikiem działu żywienia i dietetyki oraz farmaceuta. 

• „Aspekty organizacyjno - prawne żywie-
nia klinicznego w Polsce” – dr n. med. Łukasz 
Drozd (Nutrico, Katowice), analizował kwestię, czy 
przygotowywanie mieszanin żywienia dojelitowego 
lub pozajelitowego i modyfikacja mieszanin RTU 
poprzez dostrzykiwanie do nich dodatków w po-
staci witamin, mikroelementów, elektrolitów jest 
usługą farmaceutyczną?, czy leki do żywienia po-
zajelitowego lub dojelitowego powinny być przy-
gotowywane tylko przez wykwalifikowany personel 
w aptekach szpitalnych bez pracowni żywieniowej. 
Czy pielęgniarki stanowią właściwy personel do 
sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowe-
go lub dojelitowego.?
Podczas obrad dzielono się doświadczeniami za-

wodowymi. Dziękuję wykładowcom za przygoto-
wanie ciekawych wystąpień. Zapraszam na kolejną 
XII Konferencję, która odbędzie się 26 września 
2014 roku.
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Projekt „Zdrowe Niemowlę”  
Powstrzymaj rotawirusy!

Dr Bogusława Serzysko  
Przewodnicząca zespołu ds. Promocji zawodów Pielęgniarki i Położnej 

W ramach kampanii edukacyjnej „Powstrzymaj rotawirusy” powstał projekt „Zdro-
we Niemowlę”, który był skierowany do przyszłych i młodych mam oraz przedstawi-
cieli zawodów medycznych. 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych 
(NRPiP) – w tym projekcie była partnerem me-
rytorycznym. Zespół ds. Promocji Zawodów 

Pielęgniarki i Położnej przy OIPiP w Katowi-
cach dołączył do grona realizatorów projek-
tu. W projekcie brały udział OIPiP z  Gdańska, 
Bydgoszczy, Łodzi, Lublina, Kielc, Krakowa, 
Białegostoku Poznania.

 Celem projektu było edukowanie, informo-
wanie na temat zakażeń rotawirusami, moż-
liwości ochrony przed nimi oraz wartościami 
szczepień.

W dniu 26 września w Ośrodku Szkolenia 
OIPiP w Łaziskach Górnych odbyła się konfe-
rencja pt. „Powstrzymaj rotawirusy”. Udział 

w niej wzięły pielęgniarki województwa ślą-
skiego, które miały okazję wysłuchać wykładu 

o rotawirusach, które przyczyniają się do za-
chorowania niemal w każdym wieku. 

Z danych epidemiologicznych wynika, iż 
rotawirusy najbardziej niebezpieczne są dla 
dzieci poniżej 6 miesiąca życia, ponieważ naj-
szybciej przybierają u nich cięższą postać.  
U dorosłych przebieg choroby zwykle nie jest 
tak ciężki, ze względu na przechorowanie jej 
w wieku dziecięcym. Zakażenie rotawirusowe 
można przejść kilka razy, a pierwsze zakażenie 
miewa najcięższy przebieg.

W konferencji uczestniczyła również pani 
psycholog - Dorota Kalinowska oraz blogują-
ca mama - Paulina Rybak, które podzieliły się 
informacjami o tej jednostce chorobowej - jaki 
ma wpływ na rodzinę, stan emocjonalny dziec-
ka i powrót do zdrowia. 

Udział w spotkaniu osób środowiska me-
dycznego stał się cennym krokiem do rekomen-
dacji szczepień przeciwko rotawirusom wśród 
przyszłych lub młodych mam. Ochrona ma 
szczególne znaczenie dla najmłodszych dzieci, 
ponieważ dzięki szczepieniom jest możliwość 
chronić dziecko przed uciążliwą biegunką ro-
tawirusową, a także stresującą zarówno dla 
dziecka, jak i rodziców hospitalizacją z powodu 
odwodnienia. W Polsce dostępne są dwie, do-
ustne szczepionki przeciw rotawirusom, które 
różnią się m.in. liczbą dawek. Jaką dawkę poda 
się dziecku zależy do wyboru rodzica.

Komputerowy model 
rotawirusa utworzony 
na podstawie zdjęć 
z mikroskopu 
elektronowego

Konferencja
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Dr Aleksandra Nowak
Psycholog kliniczny, Psychoterapeuta

Polski Instytut Ericksonowski

Żałoba zagościła w domu, żałoba panowała w sercach… Umarło dziecko, nadzieja i 
radość rodziców… Mieli wprawdzie jeszcze inne dzieci, dobre i kochane, ale utracone 
dziecko jest zawsze najukochańsze. Los ciężko ich doświadczył… Ojciec był głęboko 
zrozpaczony, ale matkę zmiażdżył wielki ból. Dni i noce siedziała przy chorym dziecku, 
pielęgnowała je i tuliła… Czuła w nim cząstkę siebie… Nie mogła tego pojąć, że dziecko 
umarło, że włożą je do trumny i pochowają w grobie… 

Cierpienie przeżywane po śmierci dziecka jest 
doświadczeniem przynoszącym ból, który jest 
głębszy i silniejszy niż w innych sytuacjach star-
ty. Jest to związane ze szczególnym rodzajem 
więzi, jaka łączy rodziców i dziecko. Można po-
wiedzieć, że dzieci wywodząc się „z ciała i krwi” 
rodziców, stają się cząstką ich samych. Rodzice 
„przeglądają się” w dzieciach jak w lustrze – wi-
dzą w nich swoje gesty, mimikę, rysy twarzy, bu-
dowę ciała. Już od chwili poczęcia, a nawet jesz-
cze wcześniej, rodzice puszczają wodze fantazji i 
wyobrażają sobie przyszłość swoich dzieci – ja-
kie będą, kim zostaną, jak ułożą sobie życie… W 
ten sposób dzieci stają się przedłużeniem życia 
rodziców, ich przyszłością, szansą na spełnienie 
marzeń i nadzieją… Gdy umiera dziecko, umiera 
też cząstka każdego z rodziców…

W bólu i rozpaczy wyrzekła się Boga i wów-
czas ogarnęły ją ponure myśli… Myśl o wiecznej 
śmierci, o tym, że człowiek stanie się prochem 
w ziemi i że tak się wszystko skończy... Gdy 
tak rozmyślała, nie miała się na czym oprzeć i 
pogrążała się w nicość i w zwątpienie bez dna… 
W najcięższych chwilach nie mogła już płakać… 
Nie potrafiła myśleć o swych żyjących dzie-
ciach… Łzy męża spadały na jej czoło, ale nie 
podnosiła ku niemu oczu… Jej myśli były przy 
zmarłym dziecku…

Kiedy umiera dziecko rodzice cierpią tak 
samo niezależnie od wieku dziecka. Jeśli dziec-
ko jest śmiertelnie chore, rodzice często żyją 
nadzieją na wyleczenie, poprawę lub cud. Wraz 
ze śmiercią dziecka umiera również nadzieja…

Nadszedł dzień pogrzebu. Matka parę po-
przednich nocy spędziła bezsennie, a o świcie 
zmogło ją zmęczenie i zasnęła na krótko… Przez 
ten czas wyniesiono trumnę do sąsiedniego po-
koju i zabito ją gwoździami, aby matka nie sły-
szała uderzeń młotka. Obudziwszy się wstała, a 
mąż powiedział do niej ze łzami:

- Zamknęliśmy trumnę. Tak musiało się stać.
- Gdy Bóg jest dla mnie okrutny, jak mogą 

ludzie być lepsi! – zawołała szlochając i zalewa-
jąc się łzami.

Często pierwszą reakcją na wiadomość o 
śmierci dziecka jest emocjonalny wstrząs i szok. 
Trudno przyjąć do wiadomości, że mogło się to 
przydarzyć tak młodej istocie… W przeżyciach 
może dominować bezradność i lęk, któremu to-
warzyszy poczucie, że świat wymknął się spod 
kontroli, wywrócił się do góry nogami, gdyż to 
przecież dzieci powinny żyć dłużej niż rodzice… 
Pojawia się niedowierzanie, wewnętrzny zamęt 
i zagubienie, gdyż czasami trudno jest cokol-
wiek zrozumieć i poczuć…  

Zaniesiono trumnę do grobu. Niepocieszo-
na matka siedziała obok swoich dzieci, patrzyła 
na nie, nie widząc ich… Jej myśli odbiegały od 
domu, oddała się bólowi… Tak minął dzień po-
grzebu i wiele innych dni minęło w tym samym 
jednostajnym, ciężkim bólu… Patrzyli na nią do-
mownicy wilgotnymi oczami i smutnym wzro-
kiem… Nie słuchała ich pocieszeń – i cóż mogli 
powiedzieć – sami byli zbyt ciężko zmartwieni…

Wraz z uświadomieniem sobie straty dziecka 
pojawiają się bardzo intensywne uczucia – tę-
sknoty, smutku, gniewu, winy, frustracji, wsty-
du… i rozdzierający ból spowodowany „wyrwa-
niem” oraz utratą części samych rodziców. To 
czas na mierzenie się z pytaniem „Dlaczego na-
sze dziecko?” i poszukiwanie uzasadnienia dla 
jego śmierci. Spotkanie z własnym bólem oraz 
przeżycie i wypłakanie go wymaga dużo odwagi 
i wsparcia bliskich, życzliwych osób. Szczegól-
nie ważna jest również akceptacja tego, iż mat-
ka i ojciec, kobieta i mężczyzna, przeżywają 
smutek i rozpacz w inny sposób. Przeżywanie 
głębokiego smutku i żalu pochłania niesłycha-
nie dużo energii, prowadząc do emocjonalnego 
i fizycznego wyczerpania…   

Zdawało się, że sen opuścił ją zupełnie, a 
sen był jej najlepszym przyjacielem, przywró-
ciłby spokój duszy. Podczas jednej z bezsen-
nych nocy matka podniosła się, narzuciła na 
siebie suknię i cicho wymknęła się z domu. Po-
szła tam, gdzie całe dnie i całe noce podążały 
jej myśli – do grobu, w którym leżało jej dziec-
ko. Weszła na cmentarz, podeszła do małej 

KIEDY NADZIEJA UMIERA… 

czyli kilka słów o śmierci dziecka
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mogiłki, która była jednym wielkim bukietem 
kwiatów. Usiadła i pochyliła głowę, jak gdyby 
poprzez gęstą warstwę ziemi mogła zobaczyć 
swoje dziecko. Tak, jak siedziała nad jego łóż-
kiem, czuwała teraz nad jego grobem, ale tutaj 
łzy mogły swobodnie płynąć i padać na grób…

- Chcesz pójść za swoim dzieckiem? – po-
wiedział jakiś głos tuż obok niej.

Dźwięczał tak jasno, tak głęboko, że przenik-
nął do jej serca. Obok niej stał jakiś człowiek, 
owinięty w obszerny, żałobny płaszcz, którego 
kaptur przykrywał mu głowę. Jego twarz był 
surowa, ale wzbudzała zaufanie a oczy promie-
niały, jak gdyby był młodym człowiekiem.

- Za moim dzieckiem… - w jej oczach była 
prośba pełna rozpaczy.

- Czy odważysz się pójść za mną? – spytała 
postać. –  Jestem Śmierć.

Skinęła głową. I nagle… zdawało się, że 
wszystkie gwiazdy płoną takim blaskiem, jak 
księżyc w pełni… Zobaczyła cały przepych barw 
w kwiatach na grobie… Powłoka ziemi zapadła 
się łagodnie a postać rozpostarła nad nią swój 
czarny płaszcz. Pogrążała się w ziemi a cmen-
tarz rozpościerał się nad jej głową jak dach… 
Nastała noc…, noc śmierci… Rąbek płaszcza 
uchylił się i oto matka stała w ogromnej sali, 
gdzie panował półmrok. Nagle zobaczyła przed 
sobą swoje dziecko i w tejże chwili przytulała 
je do swojego serca, a nono uśmiechało się do 
niej i było piękniejsze niż dawniej.

- Moja droga, kochana mamo! – usłyszała 
głos swego kochanego dziecka, a potem w nie-
skończonej błogości poczuła jeden pocałunek 
za drugim.

- Na ziemi nie jest tak pięknie! Widzisz 
mamo, widzisz to wszystko? Oto szczęście!

Ale matka nie widziała nic, co dziecko poka-
zywało, nic oprócz czarnej nocy. Patrzyła ziem-
skimi oczami, nie tak jak dziecko, które Bóg do 
siebie prowadził. Słyszała dźwięki, tony, ale nie 
słyszała słów, w które pragnęła wierzyć. 

- Teraz mogę fruwać, mamo – powiedziało 
dziecko – pofrunąć ze wszystkimi radosnymi 
dziećmi tam, do Boga. Chciałabym tak bardzo 
frunąć, ale kiedy ty płaczesz, jak teraz, nie 
mogę cię porzucić, a chciałabym tak bardzo! 
Czyż nie mogę pójść z nimi? Przyjdziesz prze-
cież do mnie wkrótce, moja kochana mamo!

- Ach, zostań! – powiedziała – Tylko przez 
chwilę. Jeden jedyny raz chcę na ciebie spoj-
rzeć, pocałować cię i tulić w moich ramionach! 
– Całowała je i tuliła. 

Wtem z góry zabrzmiało jej imię, a głos ten 
był bardzo żałosny. Cóż to mogło być?

- Czy słyszysz? – powiedziało dziecko. – To 
ojciec cię woła. 

I znowu po chwili rozległy się głębokie wes-

tchnienia, jak gdyby płaczących dzieci… I wte-
dy przypomniała sobie o tych, których zostawi-
ła i ogarnął ją lęk…

- Mamo, teraz biją dzwony Królestwa Niebie-
skiego! – powiedziało dziecko. – Mamo, teraz 
wschodzi słońce!

Spłynęło na nią olśniewające światło, dziec-
ko zniknęło, a ona wzniosła się w górę. Zrobi-
ło się zimno, podniosła głowę i spostrzegła, że 
leży na grobie swojego dziecka. Bóg zesłał jej 
sen i we śnie stał się podporą jej stóp, światłem 
jej rozumu. Uklęknęła i pomodliła się:

- Przebacz mi Boże, że chciałam zatrzymać 
wieczną duszę w jej locie i że pragnęłam zapo-
mnieć o obowiązkach, którymi mnie tu na ziemi 
obdarzyłeś względem żywych!

Gdy wymówiła te słowa poczuła ulgę w sercu… 
Na kolejnym etapie żałoby pojawia się sil-

na potrzeba samotności i wycofania się. W ten 
sposób pojawia się przestrzeń do odpoczynku i 
psychicznej regeneracji energii utraconej pod-
czas wcześniejszych faz przeżywania straty. 
Jednocześnie to czas na przyjmowanie rzeczy-
wistości bez dziecka, które zmarło… To czas na 
rozmyślanie o zmarłym dziecku, smucenie się,  
opłakiwanie go, przeglądanie fotografii i wspo-
mnień... Ważne, aby w tym czasie rodzice byli 
uważni na siebie, dbali o swój czas na wypoczy-
nek, być może zwolnili tempo życia… 

Wzeszło słońce, nad jej głową zakwilił pta-
szek… Dookoła niej panował nastrój tak uro-
czysty jak w jej sercu. Przypomniała sobie swo-
ją rodzinę i swoje obowiązki i pełna tęsknoty 
pośpieszyła do domu. Pochyliła się nad mężem 
i serdecznym pocałunkiem obudziła go. Mówili 
do siebie słowa serdeczne i szczere. Była silna 
i łagodna, ja tylko żona potrafi być, stała się 
źródłem pociechy.
Mąż spytał:
- Skąd zaczerpnęłaś nagle tyle sił i tak pocie-
szające myśli?
Ona zaś pocałowała męża i dzieci i powiedziała:

- Mam je od Boga za pośrednictwem nasze-
go zmarłego dziecka.

Kolejny etap to czas odradzania się, „zmar-
twychwstawania” do życia. Myślenie i przeży-
wanie rodziców podąża zazwyczaj w kierunku 
odnajdywania sensu śmierci dziecka i sensu 
własnego dalszego życia. Warto, aby rodzice 
mogli zatrzymać się nad pytaniami: „Co zmar-
łe dziecko wniosło w nasze życie? O co dzięki 
niemu jesteśmy bogatsi?”, „Kim teraz jestem?”, 
„Jaka ma teraz być nasza rodzina?”. To czas na 
wzmacnianie więzi w obrębie rodziny, łączenie 
wspólnych sił na zajmowanie się sprawami ży-
wych. Wtedy może zza chmur powoli zacząć 
wyglądać słońce akceptacji, uśmiechu, radości 
i nowej nadziei…
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Pomimo, że każda chwila radości trwa niezmiernie krótko,  
  a później znika, 
    zawsze jednak zostawia za sobą trwałą nadzieję  
      i jeszcze trwalsze wspomnienie.

 `         Jean Paul Sartre 

Bogusława Lato (11.03.1956r. – 02.08.2012r.)
Odeszła po krótkiej i ciężkiej chorobie, cicho, skromnie…

Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że już nie powróci. Pozostanie tylko wspomnienie wśród rodzi-
ny i przyjaciół zmarłej, że jeszcze jedna zbyt młoda osoba odeszła od nas na zawsze.

Spędziła z nami wiele dobrych i trudnych lat. Lat, które minęły nam głównie na płaszczyźnie 
zawodowej. Ukończyła Liceum Medyczne w Katowicach w czerwcu 1977r.

Od 15 sierpnia 1977r. do sierpnia 2012r. pracowała w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 
Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, począt-
kowo w Oddziale Chorób Wewnętrznych, a od 1987r. w Oddziale Hematologii i Transplantacji 
Szpiku, gdzie w latach 1996 - 2008 pełniła obowiązki Pielęgniarki Oddziałowej.

Aktywnie uczestniczyła w pracach związanych z remontowaniem i modernizowaniem poszcze-
gólnych odcinków oddziału, zarówno odcinków hematologicznych jak i transplantacyjnych, w 
organizowaniu corocznych spotkań pacjentów po 
przeszczepie szpiku, jak również zjazdów i konfe-
rencji, m.in.: Ogólnopolskiej Konferencji Nauko-
wej „Partnerstwo w procesie leczenia i pielęgnowa-
nia”(2004r.), XXI Zjazdu Polskiego Towarzystwa  
Hematologów i Transfuzjologów (2005r.). 

W 2005 roku otrzymała Odznaczenie Za Za-
sługi Dla Ochrony Zdrowia, a w 2007 obchodzi-
ła Jubileusz 30-lecia pracy zawodowej. 

W naszych sercach i pamięci na zawsze zo-
stanie Panią Bogusią - serdeczną i miłą osobą, 
pielęgniarką oddaną chorym, pielęgniarką od-
działową, która wspierała swój personel w jego 
wyborach oraz trudach dnia codziennego pod-
czas pracy w oddziale.

Wspominając Panią Bogusię Lato w związku 
ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych, 
w blas ku zniczy i świec, w bu kietach wielo bar-
wnych kwiatów, zat rzy majmy się choć na chwi-
lę i ukłońmy się z sza cun kiem zmarłym. Tak często bowiem w ryt mie życia za pomi namy o tym, 
że kiedyś zapłoną one Nam... 

Zespół pielęgniarek 
Oddziału Hematologii i Transplantacji Szpiku 

SPSK-M SUM w Katowicach

Pani Bogusława Lato z Panią mgr Danutą  
Rudzką – Cesarz – Naczelną Pielęgniarką SPSK-M 

oraz zespołem pielęgniarek koordynujących OHiTS.
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„Naszej drogiej Koleżance  Ewie Kondruś 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

Mamy składają 
Pielęgniarka Naczelna wraz z zespołem Pielęgniarek 

Oddziału Chirurgii SP ZOZ MSW w Katowicach

"Bliscy naszemu sercu zawsze pozostają w naszej pamięci"
Pielęgniarce Małgorzacie Drożdż 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca 
składa personel Bloku Operacyjnego 
 Szpitala Św. Elżbiety w Katowicach

kondo l e n c j e

„Najtrudniej jest rozstać się z kimś bliskim, najdroższym „
Pani Mirosławie Malara  Prezes Polskiego 

Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 
 najserdeczniejsze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Ojca
Składa Zarząd oraz Komisja Rewizyjna  PSPE

„Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich”
Koleżance Iwonie Lazar wyrazy szczerego 

 współczucia z powodu śmierci Ojca  
składają współpracownicy Oddziału i Bloku  

Operacyjnego Okulistyki oraz Przełożona Pielęgniarek, 
Zastępca Przełożonej i Pełnomocnik ORPiP Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 Bytom.

„Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal”

Łącząc się w głębokim smutku i żalu z powodu  
śmierci Ojca Koleżance Barbarze Sitko  

najszczersze wyrazy współczucia składa Przewodnicząca 
wraz z zespołem Związku Zawodowego Pielęgniarek i 

Położnych działającego przy WSzS nr 4 w Bytomiu

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
 tragicznej śmierci  Męża dla naszej  

Koleżanki Elżbiety Kowalskiej składa  
personel pielęgniarski Wojewódzkiego Szpitala 

 Specjalistycznego w Sosnowcu 

Naszej Koleżance Janinie Jurkowskiej 
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Taty 
składa Przełożona Pielęgniarek wraz z wszystkimi  
pielęgniarkami Kliniki Instytutu Medycyny Pracy  

i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu

Naszej drogiej Koleżance Renacie Kępka 
wyrazy serdecznego żalu i głębokiego współczucia

z powodu śmierci Męża  
składają Pielęgniarka Naczelna, z-ca Pielęgniarki  

Naczelnej, pielęgniarki oddziałowe Specjalistycznego 
 Szpitala Wieloprofilowego Górnośląskiego  

Centrum Medycznego w Katowicach Ochojcu.

Łączymy się z  Tobą w bólu i smutku w trudnych  
chwilach, sercem jesteśmy z Tobą. 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu  
śmierci Mamy naszej koleżance 

Magdalenie Chrzanowskiej składają 
Pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarki, sanitariuszki  

oraz współpracownicy z I Oddziału  
Kardiologii GCM Katowice-Ochojec

„Boga nie pyta się dlaczego”
Pani mgr Mirosławie Malara, Konsultantowi  
Wojewódzkiemu w dziedzinie pielęgniarstwa  

epidemiologicznego wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Ojca składają  

Pielęgniarka Przełożona wraz z Zastępcą, Pełnomocnik 
ORPiP oraz Pielęgniarki epidemiologiczne  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 Bytom

„Umiera się nie po to, by przestać żyć,  
lecz po to, by żyć inaczej”    Paulo Coelho

Wyrazy otuchy, wsparcia i współczucia  
Mirosławie Malara Członkowi ORPiP, Konsultantowi 

Wojewódzkiemu w dziedzinie pielęgniarstwa  
epidemiologicznego, 

 z powodu śmierci Ojca
Składają Przewodnicząca i Członkowie

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

„ Odchodzą  lecz w sercach bliskich pozostają na zawsze”
Naszej drogiej  Koleżance Pani Prezes Polskiego  

Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych ,
Konsultantowi wojewódzkiemu w zakresie 

 pielęgniarstwa epidemiologicznego
Mirosławie Malara 

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty 
składa Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa

 epidemiologicznego. Zespół ds. pielęgniarstwa 
epidemiologicznego oraz Sekcja Pielęgniarek 

i Położnych epidemiologicznych   ziemi śląskiej. 

„Wiemy że nic nie ukoi Twojego żalu” 
Naszej Koleżance Barbarze Sitko wyrazy głębokiego 

 współczucia z powodu śmierci Ojca 
skałda Przełożona Pielęgniarek wraz  

z Zespołem Pielęgniarskim Wojewódzkie-
go Szpitala Specjalistycznego nr 4 Bytom

Naszej Koleżance Wandzie Wujcikowskiej  
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Taty 
składają Pielęgniarki i Położne Szpitala Miejskiego

w Siemianowicach Śląskich
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Sekretariat
czynny jest do godziny 17.00
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 

Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799

Sekretarz ORPiP  - mgr Bartosz Szczudłowski
tel. 32 209 04 15 w 12

Dział Prawny

Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych
w godzinach pracy Biura

Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)
tel. 32 256 56 00

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. od 8.00 do 15.00

Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171
e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, iż Okręgowy Rzecznik  
Odpowiedzialności Zawodowej w 2012 roku pełnić będzie dyżury w każdą pierwszą środę miesiąca 
w godzinach od 15.00 do 17.00. Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności  
Zawodowej pełnić będą dyżury również w godzinach od 15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:

Terminy dyżurów:
04.01.2012 r. 09.05.2012 r. 19.09.2012 r.
18.01.2012 r. 23.05.2012 r. 03.10.2012 r.
01.02.2012 r. 06.06.2012 r. 17.10.2012 r.
15.02.2012 r. 20.06.2012 r. 31.10.2012 r.
29.02.2012 r. 04.07.2012 r. 07.11.2012 r.
07.03.2012 r. 18.07.2012 r. 21.11.2012 r.
21.03.2012 r. 01.08.2012 r. 05.12.2012 r.
04.04.2012 r. 22.08.2012 r. 19.12.2012 r.
18.04.2012 r. 05.09.2012 r.

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176
e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl
 
www.izbapiel.katowice.pl
e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


