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Kalendarium planowanych  
wydarzeń styczeń 2013

7
stycznia

Uroczyste otwarcie nowej siedzi-
by Biblioteki Głównej SUM w Ka-
towicach

8
stycznia

Spotkanie Zespołu ds. Organiza-
cji i Zarządzania

10
stycznia

Spotkanie Komisji Etyki

14
stycznia

Posiedzenie Komisji Socjalnej

15
stycznia

Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli

25
stycznia

Spotkanie Kadry zarządzającej  
w pielęgniarstwie

28
stycznia

Spotkanie emerytowanych człon-
ków samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych  
w Ośrodku Kształcenia OIPIP  
w Łaziskach Górnych

30
stycznia

Posiedzenie ORPiP

Życzenia Noworoczne
Wysoko na niebie 
gwiazdy zawieszę  

by jaśniej się zrobiło,  
a może i cieplej, mimo  
koloru chłód pozorującego.  
Zapach bzu wokół rozniecę, 

by mgły wiosenne,- 
szybko z firmamentu znikły.  
a potem ziarnkami złota  
szlak na piasku zaznaczę  
i niech fanfary zrobią to  
co powinny na progu dnia  
.... Niech żyje zdrowie!
Niech żyją Opiekunki nasze

ewawp
 Na przekór  

życzę snów sadem pachnących
myśli lekkich, jak motyle
wspomnień pod niebo wznoszonych
i uśmiechów wplecionych w pajęczynę
by na przekór pokręconemu światu 
wszystko układało się bajecznie  
    a ja, w nastroju zadumania 
    będę  czekała na Was wiecznie .

Ewa-p
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Rok 2012…

Miniony rok rozpoczął się od wielu zmian wynikających 
z wprowadzenia nowych rozwiązań w sektorze ochrony 
zdrowia. Nowe przepisy prawne zmusiły nas do dostoso-
wania warunków ekonomicznych i społecznych placówek, 
ale też i personalnych, do nowatorskich przemian.

Wiele spośród niesprawdzonych wcze-
śniej rozwiązań doprowadziło do mniejszych 
lub większych problemów. Ich przejawem 
była znacząco pogarszająca się sytuacja 
ekonomiczna placówek ochrony zdrowia, 
ale też i sytuacja społeczna oraz finansowa 
pracowników.

Nieodzownym elementem wprowadza-
nia zmian jest komunikacja. Od początku 
roku zwracaliśmy uwagę na konieczność 
prowadzenia rozmów, sygnalizowaliśmy,  
w których miejscach i placówkach bez tego 
zmiany się nie dokonają. Albo inaczej – 
dokonają się bez rozmów, ale w poczuciu 
poniżenia i wyższości nad innymi, stresu  
i złości, niepohamowanych emocji. Tylko, po 
co? Po co nerwy, kłótnie, poniżanie… żeby 
pokazać nieomylność? Wyższość? Władzę?

Wszystko ma swój czas i swoją cenę, 
każde stanowisko kiedyś zmienia swojego 
właściciela….

Koncentrujmy się na problemach, nie na 
osobach, na wprowadzaniu innowacji, nie 
na ograniczaniu kosztów.

Przez cały rok towarzyszyliśmy naszym 
koleżankom i kolegom podczas uroczystości, 
spotkań,debat, ale także i negocjacji oraz 
rozmów dotyczących wykonywania zawo-
du. Intensywność kursów i organizowanych 
konferencji nie ustaje. Cykl konferencji wy-
jazdowych poświęconych odpowiedzialności 
zawodowej oraz etyce był szczególnie waż-
ny w okresie, gdy tak wiele placówek wpro-
wadza zmiany. Tym cyklem przypominamy 
o ogromnym znaczeniu wsparcia prawnego. 
Nie każdy temat musi być Wam znany, ale 
musicie wiedzieć, gdzie informacji szukać. 
Jesteśmy dla Was – na wielu płaszczyznach. 

Pomoc prawna, wsparcie socjalne, reha-
bilitacja, kształcenie i wiele innych zadań 
realizowanych jest przez OIPIP. Korzystaj-
cie z tego.

Na koniec gorzka pigułka. W ostatnich 
dniach 2012 roku obdarowani zostaliśmy 
nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
o normach zatrudnienia. Po trzech latach 

pracy, wyjazdów, poświęcania czasu samo-
rządu zawodowego, związku zawodowego 
oraz konsultantów krajowych i wojewódz-
kich, ukazał się akt prawny, który nie jest 
absolutnie związany z tym, nad czym pra-
cowaliśmy, nie jest to również wersja jaką 
otrzymaliśmy do zaopiniowania podczas 
konsultacji społecznych. Dlatego prezen-
tujemy ją  wskazując jednocześnie zmiany, 
jakie zostały wprowadzone. Skutek? Ko-
nieczność wyliczania od nowa czasów, bie-
ganie ze stoperem… to tak, jakbyśmy teraz 
zaczynali wprowadzanie zmian we wszech-
świecie od koła…
… Nie akceptujemy wprowadzonych zmian  
i podejmiemy wszelkie działania zmierzające 
do weryfikacji i zmiany zapisów.

Pozostaje również propozycja kwalifika-
cji, jakie w przyszłości powinny posiadać 
pielęgniarki i położne… wysokich kwalifika-
cji… 

Czas na wprowadzanie zmian jest dłu-
gi, dlatego przed nami kolejne konsultacje, 
szkolenia, spotkania z kadrą kierowniczą, 
pełnomocnymi przedstawicielami, zespo-
łami. Bierzcie w nich udział, słuchajcie, bo 
wiele z przekazywanych informacji może  
w przyszłości ułatwić pracę.

Nowy, 2013 rok będzie bardzo trudny, 
pełen niepokojów i zmian. Dlatego wszyst-
kim życzę wszelkiej pomyślności, spokoju, 
bo tylko podczas rozmów bez zbędnych 
emocji jesteśmy w stanie dojść do poro-
zumienia, życzę rozwagi w podejmowaniu 
decyzji… zdrowia, bo bez niego świat prze-
wraca się do góry nogami….I jedności…

Kochani, stanowimy potęgę wiedzy i pro-
fesjonalizmu. Trwajcie w tym, wierzcie w 
swoją siłę i mądrość. Nie ma drugiej takiej 
grupy jak my, silnej, licznej, i tak dobrze 
wykształconej. Wiedza daje świadomość,  
a świadomość – bezpieczeństwo.

Z Noworocznymi pozdrowieniami

Mariola Bartusek
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Kalendarium Grudzień 2012

3 grudnia Spotkanie z pielęgniarkami Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii

4 grudnia

Konferencja organizowana przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny 
METIS oraz Kuratorium Oświaty w Katowicach i Wydział Nadzoru nad Syste-
mem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pt. Wczesne wspo-
maganie rozwoju dziecka – działania systemowe. Udział wzięła  Jadwiga Zasuń 
członek ORPiP w Katowicach

4-5 grudnia

Posiedzenie Naczelnej Rady pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Udział 
wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Sekretarz Bartosz Szczu-
dłowski

6 grudnia  Posiedzenie Komisji Socjalnej

7 grudnia
Spotkanie opłatkowe pielęgniarek epidemiologicznych - udział wzięła Jadwiga 
Zasuń członek ORPiP w Katowicach

8 grudnia
Czepkowanie studentów II roku pielęgniarstwa Wyższej Szkoły Medycznej w 
Sosnowcu. Udział wziął Sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski

11 grudnia
Spotkanie opłatkowe  Pełnomocnych Przedstawicieli  i Zespołów Problemowych 
działających przy ORPiP w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych

11 grudnia Spotkanie Zespołu ds. DPS

11 grudnia Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Diabetologicznego

12 grudnia Posiedzenie ORPiP w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych

12 grudnia Posiedzenie Komisji Kształcenia

12 grudnia
Spotkanie opłatkowe członków organów samorządu zawodowego  pielęgniarek 
i położnych w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Górnych

12 grudnia

Spotkanie pielęgniarek naczelnych oraz oddziałowych położnych/pielęgnia-
rek  z oddziałów położniczo-ginekologicznych i neonatologicznych w Śląskim  
Urzędzie Wojewódzkim

14 grudnia

Uroczyste otwarcie Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego w zakresie Bloku 
Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni oraz Obszaru Intensywnej Terapii Po-
operacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. 
Udział wziął  Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski

17 grudnia
Spotkanie wigilijne pielęgniarek Betamed Katowice. Udział wzięła Jadwiga  
Zasuń członek ORPiP w Katowicach

18 grudnia

Konferencja informacyjno-promocyjna w ramach realizacji  projektu systemo-
wego „Wsparcie kształcenia ustawicznego personelu medycznego w zakresie 
opieki geriatrycznej”. Udział wzięła Hanna Dobrowolska oraz Jadwiga Zasuń 
członek ORPiP w Katowicach
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

w dniu 12 grudnia 2012 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki,
• wpisu adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wykonywania zawodu pielęgniarki na czas nie-

określony,
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do re-

jestru położnej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność , 
• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą ,
• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
• planu pracy ORPiP w Katowicach na rok 2013,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• powołania pełnomocnych przedstawicieli ORPiP w Katowicach,
• stwierdzenia wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w 

Katowicach i członka Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wypłacenia „funduszu integracyjnego”,
• przyznania zapomóg losowych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• prenumeraty czasopism na 2013 rok,
• przyjęcia preliminarza budżetowego na rok 2013,
• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 28 listopada 2012 roku.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski 

Zaproszenie

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego ŚUM, Oddział Chirurgii Ogólnej,  
Naczyniowej i Transplantacyjnej i Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Oddział Śląski  

zapraszają do udziału w konferencji Naukowo–Szkoleniowej nt. 
 „Współczesne metody leczenia ran w praktyce pielęgniarskiej”,  

w dniu 22.03.2013 r. w godzinach 900 ÷ 1430  
w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a (Dom Lekarza). 

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona do 300. 
Zgłoszenia należy dokonać przez wypełnienie karty i na-

desłanie jej do dnia 4.03.2013 r. na adres:
Iwona Woźniak, 

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
z dopiskiem „Konferencja”

Karta zgłoszenia jest dostępna na stronie internetowej http://www.spskm.kato-
wice.pl/spskm_www/oddzialy/lkc/konferencje/konferencjaleczenieran.html

Na stronie będzie zamieszczony program konferencji oraz lista osób zakwalifikowanych.
Informacji udziela: 

Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 15 21 lub kom. 603 111 952 

Serdecznie zapraszam 
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Pielęgniarka Oddziałowa 
                              Iwona Woźniak
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„WIATR W ŻAGLE” 

 czyli kilka słów o nadziei
Dr Aleksandra Nowak

Psycholog kliniczny, Psychterapeuta
Katowicki Instytut Psychterapii, Polski Instytut Ericksoonowski

Przed nami kolejny rok… Rok nowych szans, możliwości, perspektyw… Być może 
spoglądasz na horyzont przyszłości, jaki rozpościera się przed Tobą, z pewną dozą nie-
pewności i obaw…, a być może z ekscytacją i nadzieją… Nadzieją na… Czego wypatru-
jesz i oczekujesz w bliższej i dalszej przyszłości rozpoczynającego się Nowego Roku? 

Ile jest w Tobie nadziei na to, że Twoje 
plany…, zamierzenia…, marzenia… uda Ci się 
zrealizować? Ile masz „wiatru w żaglach”…?

Nadzieja jest elementem życia, który spla-
ta ściśle naszą teraźniejszość z przyszłością. 
Jutro to czas nadziei – wprowadza ona nutę 
optymizmu w sytuacje, gdy ktoś nie odnajduje 
zadowolenia w czasie teraźniejszym. Nadzieja 
dochodzi do głosu, gdy napotykamy niesprzy-
jające okoliczności – bywa jak parasol, który 
chroni przed deszczem przeciwności losu. Po-
wstaje nieraz wbrew obserwowanym faktom 
i zdarzeniom, czasami może się nawet wyda-
wać, iż wbrew rozumowi. Jest pozytywną siłą 
„do”, potęgującą nie 
tylko nasze siły psy-
chiczne, ale również 
witalne. Dlatego jest 
tak ważna w do-
świadczeniu każde-
go z nas, a tym bardziej ludzi chorych.

W języku potocznym przez nadzieję ro-
zumiemy mniej lub bardziej umotywowane 
oczekiwanie na pozytywne wydarze-
nie. Wszystkim znane są stwierdzenia typu: 
„mieć nadzieję”, „żywić nadzieję”, „pokładać 
w kimś/czymś nadzieję”, „nadzieja na lepszą 
przyszłość”. Poprzez nadzieję możemy rów-
nież rozumieć stan wzrastającej odwagi 
lub niosącej pocieszenie wiary, pełne ufności 
i optymizmu przekonania, ambicje i plany na 
przyszłość. To również perspektywiczne – na-
kierowane na przyszłość – przekonanie, że 
dzięki własnemu zaangażowaniu się i dzię-
ki wsparciu innych, człowiek może osiągnąć 
upragniony cel. Natomiast w obiektywnym ro-
zumieniu nadzieja oznacza zawsze korzystną, 
czy też pozytywną możliwość lub zdarzenie, 
które może się wydarzyć w przyszłości.

Na jakie pozytywne wydarzenia czekasz w 
tym roku? Na jakie w obszarze życia zawo-
dowego…, a jakie prywatnego…? Odwagi do 
czego …, na co… potrzebujesz, aby mogło się 
wydarzyć to, co chcesz, aby się wydarzyło…? 
W jakie dobre zmiany chcesz się zaangażo-
wać…?

Zdaniem autora „Psychologii nadziei”  
(Zavalloni) nadzieja wiąże się z procesem wy-
zwolenia. Nadzieja wyrasta ze świadomości 
sytuacji pełnej sprzeczności, cierpienia i znie-
wolenia. Takimi sytuacjami są z pewnością 
wszelkie sytuacje trudne, które napotykamy w 
życiu, w tym również sytuacja choroby. To wła-
śnie nadzieja pozwala spostrzegać taką sytu-
ację nie jako tragiczną, lecz wierzyć, że potrafi 
się ją przezwyciężyć. 

Na poziomie psychologicznym nadzieja to 
oczekiwanie na upragniony wynik, gdzie jej 
jądrem jest wiara, że trudna sytuacja może 
się zmienić. Nadzieja wiąże się z wydarzenia-

mi, które jeszcze się 
nie skończyły, które 
wybiegają w przy-
szłość. Przyśpiesza-
nie tych wydarzeń w 
teraźniejszości staje 

się motorem ludzkiego działania – „wiatrem w 
żagle”, który wprowadza ruch, zwiększa szan-
se na powodzenie, ułatwia przystosowanie do 
otaczających nas warunków i nadaje sens ży-
ciu.

Nadzieja to także psychiczne towarzysze-
nie życiu i rozwojowi – to wewnętrzna 
gotowość intensywnej, lecz jeszcze nie speł-
nionej aktywności. Podobnie jak roślina, której 
brakuje światła i wygina swój pęd w kierunku 
słońca, chory człowiek ma nadzieję, że jutro 
lub za kilka dni poczuje się lepiej i będzie mógł 
z mniejszym wysiłkiem wykonywać codzienne 
czynności, że doświadczy mniej bólu, że za ja-
kiś czas wyniki badań będą lepsze niż poprzed-
nio… Ciekawe w jaki sposób możesz z na-
dzieją wspierać nadzieję pacjentów, z którymi 
pracujesz? Jak możesz z nadzieją towarzyszyć 
w odnajdywaniu nadziei tym, którzy ją utracili? 
Z nadzieją rozmawiać o nadziei…

W tradycji chrześcijańskiej, która jest moc-
no zakorzeniona w naszym społeczeństwie, 
nadzieja obok wiary, zaufania i miłości, stano-
wi ważny aspekt postawy duchowej. Zgodnie 
ze „Słownikiem Nowego Testamentu” nadzie-
ja jest darem Bożym udzielonym człowiekowi 

To właśnie nadzieja pozwala spostrzegać  
trudną sytuację nie jako tragiczną, lecz 
wierzyć, że potrafi się ją przezwyciężyć
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przy okazji przekazywania Dobrej Nowiny, za 
pośrednictwem mocy Ducha Świętego. Nadzie-
ja pozwala znosić wytrwale wszystkie doświad-
czenia, które są spowodowane tym, że czło-
wiek przeżywa ciągle pewne napięcie między 
tym, co „już”, a tym, co „jeszcze nie”. W tym 
podejściu nadzieja jest zwana również nie-
kiedy wytrwałością w oczekiwaniu. Dla osoby 
chorej nadzieja i wytrwałość w oczekiwaniu 
może być związana z indywidualnie rozumia-
nym zbawieniem. Może ono oznaczać poprawę 
stanu zdrowia lub też śmierć, rozumianą jako 
ponowne narodziny do życia w bliskości Boga, 
uwolnienie od bólu i cierpienia, odciążenie bli-
skich od obowiązków związanych z opieką nad 
chorym. 

Nadzieja jest również darem duszy i du-
cha, jest nieśmiertelna i odradza się jak Feniks 
z popiołów, gdyż ma swe źródło w przekona-
niu lub przeczuciu, iż istnieje nieskończona 
dobroć, miłość i mądrość. Nadzieja jest tu 
wiązana z wiarą w to, że może być lepiej, 
że można znaleźć światło w największej ciem-
ności. Nadzieja odradza siły, wykracza po-
nad to, co widoczne, pozwala zmienić punkt 
widzenia, często zmniejszając trudy życia. 
Zawiera w sobie wiarę w sens postaw, działań  
i myślenia nawet wtedy, gdy wszystko zdaje się 
temu przeczyć. Nie bez znaczenia mówi się, że 
 „nadzieja umiera ostatnia”.

Nasilenie nadziei, podobnie jak innych emo-
cji, może być uwarunkowane cechami osobo-
wości, takimi jak optymistyczna postawa ży-
ciowa lub umiejętność odnalezienia w każdej 
sytuacji życiowej sensu i możliwości samo-

rozwoju. Nadzieja, nadając sens różnym trud-
nym sytuacjom i przeżyciom, jakich doświad-
cza każdy z nas na co dzień, w tym również 
człowiek zmagający się z chorobą, stanowi 
przeciwwagę dla emocji negatywnych, takich 
jak lęk, strach, zwątpienie, zmęczenie, smu-
tek. Pozwala łagodniej przeżywać troski i bóle, 
z dystansem traktować niepowodzenia (także 
w leczeniu), widzieć przyszłość w jaśniejszych 
barwach. Stwarza ona również możliwość do-
świadczenia przez chorego nowych wartości 
życia. Ten pełen nadziei sposób odnoszenia się 
do swojej sytuacji dotyczy zarówno prognozy 
na najbliższą przyszłość (np. „jutro poczuję się 
lepiej”, „za parę tygodni to musi minąć”), jak 
i odległych możliwości wyleczenia. Nadzieja ta 
zwykle wiąże się z wiarą w możliwości lekarzy 
i medycyny i zwykle wyraża silną motywację 
pacjenta oraz może skłaniać do aktywnego 
współdziałania w procesie leczenia. Z drugiej 
strony również personel medyczny w kontak-
cie z chorym może „zarażać” nadzieją, może 
dokonywać „transfuzji” nadziei, może „zasie-
wać” nadzieję… Czasami wystarczy przyjazny 
gest, uśmiech lub ciepłe słowa, aby… rozniecić 
nadzieję…, rozpalić nadzieję…, podtrzymywać 
nadzieję…

Nadzieja, jako „wiatr w żaglach”, motywu-
je nas do uruchamiania własnych zdolności i 
korzystania z wyobraźni, aby zmieniać bieg 
wydarzeń – inspiruje do planowania lepszej 
przyszłości… Z jakimi nadziejami wypływasz 
na ocean możliwości, jakie niesie ten Nowy 
Rok…? I ciekawe jak wyobrażasz sobie siebie i 
swoje życie za rok… u progu kolejnego roku…? 
Dokąd chcesz dopłynąć…, jakie lądy chcesz 
odwiedzić…, jakie „skarby” zgromadzić…, z ja-
kim bogactwem przeżyć i doświadczeń chcesz 
zawinąć do kolejnego portu na Twojej drodze 
życiowej…? Cokolwiek wybierzesz tym razem, 
życzę Ci powodzenia!!!

Literatura (dla osób zainteresowanych tema-
tem):

•	 Fredrickson, B. L. (2011). Pozytywność. Na-
ukowe podejście do emocji, które pozwala 
zmienić jakość życia. Poznań,  Zysk i S-ka 
Wydawnictwo;

•	 Fromm, E. (2000). Rewolucja nadziei. Ku 
uczłowieczonej technologii. Poznań, Dom Wy-
dawniczy Rebis;

•	 Kozielecki, J. (2006). Psychologia nadziei. 
Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”;

•	 Sokół-Jedlińska, J. (2004). Duchowość na co 
dzień. Warszawa, Wydawnictwo W.A.B.;

•	 Szyszkowska, M. (1997). W poszukiwaniu 
sensu życia. Warszawa, Wydawnictwo Książ-
kowe Twój Styl;

•	 Zavalloni, R. (1999). Psychologia nadziei. Aby 
poczuć się zrealizowanym. Kielce, Wydawnic-
two JEDNOŚĆ
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Ochrona danych osobowych 
a dokumentacja medyczna

adwokat Kinga Rudnik

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych nakłada na 
każdego z nas szereg obowiązków związanych z ochroną danych osobowych, z któ-
rymi stykamy się podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Szczególne środ-
ki ostrożności zachować muszą osoby z personelu medycznego, które na co dzień 
przetwarzają nieskończoną ilość danych osobowych pacjentów. Wiedza na temat da-
nych osobowych, możliwości ich prawidłowego (zgodnego z prawem) przetwarzania, 
ochrony i zabezpieczenia przed ujawnieniem pomaga w prawidłowym wykonywaniu 
obowiązków zawodowych i chroni osoby, które mają kontakt z danymi osobowymi 
przed odpowiedzialnością prawną (cywilną, karną czy  zawodową). 

Wskazana ustawa daje każdemu prawo do 
ochrony jego danych osobowych. 

Art. 6  ustawy  podaje ogólną definicję da-
nych osobowych, tj. „1.W rozumieniu ustawy 
za dane osobowe uważa się wszelkie informa-
cje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej 
do zidentyfikowania osoby fizycznej.2. Osobą 
możliwą do zidentyfikowania jest osoba, któ-
rej tożsamość można określić bezpośrednio 
lub pośrednio, w szczególności przez powo-
łanie się na numer identyfikacyjny albo jeden 
lub kilka specyficznych czynników określają-
cych jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysło-
we, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne”. 
„Przetwarzanie” oznacza wykonywanie jakich-
kolwiek czynności związanych z danymi oso-
bowymi, np.: gromadzenie, przechowywanie, 
utrwalanie na innych nośnikach, wprowadza-
nie do nich zmian, udostępnianie innym oso-
bom lub podmiotom.  Przetwarzanie danych 
osobowych innych osób możliwe jest tylko w 
przypadku, kiedy osoby te wyrażą na to zgodę 
albo w przypadkach wskazanych w ustawie i 
to w sposób ściśle w niej określony, gdyż w 
myśl art. 27 ust. 1 ustawy „Zabrania się prze-
twarzania danych ujawniających pochodze-
nie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, 
przekonania religijne lub filozoficzne, przyna-
leżność wyznaniową, partyjną lub związkową, 
jak również danych o stanie zdrowia, kodzie 
genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym 
oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o 
ukaraniu i mandatów karnych, a także innych 
orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym 
lub administracyjnym”. Sytuacje, w których 
istnieje możliwość zgodnego z prawem prze-
twarzania danych osobowych zostały wskaza-
ne w art. 27 ust. 2 ustawy, tj: „Przetwarzanie 
danych, o których mowa w ust. 1, jest jednak 
dopuszczalne, jeżeli:

1) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na 

to zgodę na piśmie, chyba że chodzi o 
usunięcie dotyczących jej danych,

2) przepis szczególny innej ustawy zezwala 
na przetwarzanie takich danych bez zgo-
dy osoby, której dane dotyczą, i stwarza 
pełne gwarancje ich ochrony,

3) przetwarzanie takich danych jest nie-
zbędne do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą, lub innej 
osoby, gdy osoba, której dane dotyczą, 
nie jest fizycznie lub prawnie zdolna do 
wyrażenia zgody, do czasu ustanowienia 
opiekuna prawnego lub kuratora,

4) jest to niezbędne do wykonania statuto-
wych zadań kościołów i innych związków 
wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji 
lub innych niezarobkowych organizacji 
lub instytucji o celach politycznych, na-
ukowych, religijnych, filozoficznych lub 
związkowych, pod warunkiem, że prze-
twarzanie danych dotyczy wyłącznie 
członków tych organizacji lub instytucji 
albo osób utrzymujących z nimi stałe 
kontakty w związku z ich działalnością i 
zapewnione są pełne gwarancje ochrony 
przetwarzanych danych,

5) przetwarzanie dotyczy danych, które są 
niezbędne do dochodzenia praw przed 
sądem,

6) przetwarzanie jest niezbędne do wy-
konania zadań administratora danych 
odnoszących się do zatrudnienia pra-
cowników i innych osób, a zakres prze-
twarzanych danych jest określony  
w ustawie,

7) przetwarzanie jest prowadzone w celu 
ochrony stanu zdrowia, świadczenia 
usług medycznych lub leczenia pacjen-
tów przez osoby trudniące się zawodo-
wo leczeniem lub świadczeniem innych 
usług medycznych, zarządzania udziela-
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niem usług medycznych i są stworzone 
pełne gwarancje ochrony danych osobo-
wych,

8) przetwarzanie dotyczy danych, które zo-
stały podane do wiadomości publicznej 
przez osobę, której dane dotyczą,

9) jest to niezbędne do prowadzenia badań 
naukowych, w tym do przygotowania roz-
prawy,wymaganej do uzyskania dyplomu 
ukończenia szkoły wyższej lub stopnia 
naukowego; publikowanie wyników ba-
dań naukowych nie może następować w 
sposób umożliwiający identyfikację osób, 
których dane zostały przetworzone,

10) przetwarzanie danych jest prowadzo-
ne przez stronę w celu realizacji praw  
i obowiązków wynikających z orzeczenia 
wydanego w postępowaniu sądowym lub 
administracyjnym”.

Odnosząc te przepisy do pracy pielęgniar-
ki lub położnej należy zwrócić uwagę na fakt, 
iż specyfika obu tych zawodów ściśle związa-
na jest z przetwarzaniem danych osobowych 
pacjentów. Przetwarzanie oznacza każdą czyn-
ności wykonywaną podczas wypełniania obo-
wiązków zawodowych, która polega na m.in. 
zapoznaniu się, wpisaniu, przepisaniu w inne 
miejsce, podaniu do innych dokumentów da-
nych osobowych pacjenta. Trudno jest sobie 
wyobrazić sytuację, w której pielęgniarka lub 
położna mogłaby wykonywać swoje obowiązki 
bez kontaktu z danymi osobowymi pacjenta. 
Wykonywanie zawodu pielęgniarki i położnej 
jest zatem tą z sytuacją wskazaną w ustawie, 
która pozwala na przetwarzanie danych oso-
bowych i nikt nie może zabronić tym osobom 
przetwarzania danych osobowych pacjentów, 
wobec których wykonują czynności medyczne. 

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
daje pielęgniarkom i położnym pełne prawo do 
przetwarzania danych osobowych zawartych w 
dokumentacji medycznej pacjenta (art. 24 ust. 
2 ustawy). Ale także nakłada na pielęgniarki 
i położne obowiązek szczególnej staranności 
w przetwarzaniu  danych osobowych pacjenta 
zawartych w dokumentacji medycznej. Zasa-
dy postępowania z dokumentacją medyczną 
zostały wskazane w Rozdziale 7 tej ustawy, 
w art. 23 – 30. Ustawodawca zamieścił tam 
wskazówki kiedy, w jaki sposób i komu można 
udostępnić dokumentację medyczną pacjenta, 
nie narażając się na odpowiedzialność prawną. 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 tej ustawy „1. Pa-
cjent ma prawo do dostępu do dokumentacji 
medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz 
udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. 
Dane zawarte w dokumentacji medycznej pod-
legają ochronie określonej w niniejszej ustawie 
oraz w przepisach odrębnych”.

Dalej ustawa mówi, iż „W celu realizacji 
prawa, o którym mowa w art. 23 ust. 1, pod-

miot udzielający świadczeń zdrowotnych jest 
obowiązany prowadzić, przechowywać i udo-
stępniać dokumentację medyczną w sposób 
określony w niniejszym rozdziale oraz zapew-
nić ochronę danych zawartych w tej dokumen-
tacji”. Oznacza to, że dokumentację medycz-
ną zawierającą dane osobowe pacjenta można 
udostępniać tylko i wyłącznie następujących 
przypadkach:

a) pacjentowi,
b) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta 

(nie opiekunowi faktycznemu!),
c) osobom wskazanym na piśmie przez pa-

cjenta
d) oraz w przypadkach wymienionych w art. 

26 ust. 3 ustawy, tj:
„1) podmiotom udzielającym świadczeń 

zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta 
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości 
świadczeń zdrowotnych;

2) organom władzy publicznej, Narodo-
wemu Funduszowi Zdrowia, organom 
samorządu zawodów medycznych oraz 
konsultantom krajowym i wojewódzkim, 
w zakresie niezbędnym do wykonywania 
przez te podmioty ich zadań, w szczegól-
ności kontroli i nadzoru;

2a) podmiotom, o których mowa w art. 119 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej, w zakresie nie-
zbędnym do przeprowadzenia kontroli na 
zlecenie ministra właściwego do spraw 
zdrowia;

3) ministrowi właściwemu do spraw zdro-
wia, sądom, w tym sądom dyscyplinar-
nym, prokuraturom, lekarzom sądowym 
i rzecznikom odpowiedzialności zawodo-
wej, w związku z prowadzonym postępo-
waniem;

4) uprawnionym na mocy odrębnych ustaw 
organom i instytucjom, jeżeli badanie zo-
stało przeprowadzone na ich wniosek;

5) organom rentowym oraz zespołom do 
spraw orzekania o niepełnosprawności, 
w związku z prowadzonym przez nie po-
stępowaniem;

6) podmiotom prowadzącym rejestry usług 
medycznych, w zakresie niezbędnym do 
prowadzenia rejestrów;

7) zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjen-
ta;

8) lekarzowi, pielęgniarce lub położnej, w 
związku z prowadzeniem procedury oce-
niającej podmiot udzielający świadczeń 
zdrowotnych na podstawie przepisów o 
akredytacji w ochronie zdrowia, w zakre-
sie niezbędnym do jej przeprowadzenia;

9) wojewódzkiej komisji do spraw orzeka-
nia o zdarzeniach medycznych, o której 
mowa w art. 67e ust. 1, w zakresie pro-
wadzonego postępowania;
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10) spadkobiercom w zakresie prowadzo-
nego postępowania przed wojewódzką 
komisją do spraw orzekania o zdarze-
niach medycznych, o której mowa w art. 
67e ust. 1;

11) osobom wykonującym czynności kon-
trolne na podstawie art. 39 ust. 1 usta-
wy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 
113, poz. 657 i Nr 174, poz. 1039), w 
zakresie niezbędnym do ich przeprowa-
dzenia”.

Wszelkie inne sytuacje udostępniania do-
kumentacji medycznej zawierającej dane 
osobowe pacjentów, a nie wymienione w ww 
przepisie należy uznać za przetwarzanie da-
nych osobowych niezgodnie z obowiązującym 
prawem. Jest to zabronione przez ustawę  
i podlega odpowiedzialności prawnej, w tym  
i karnej. Ponadto ważne jest, aby pamiętać, iż 
po śmierci pacjenta nadal obowiązują te same 
zasady udostępniania dokumentacji medycz-
nej osobom wskazanym przez pacjenta za jego 
życia  (art. 26 ust. 2 ustawy).

Z problematyką ochrony danych osobo-
wych zawartych w dokumentacji medycz-
nej, ściśle powiązany jest także aspekt 
odpowiedzialności karnej za fałszowanie 
dokumentacji medycznej. Odpowiedzial-
ności  karnej za fałszowanie dokumenta-
cji medycznej można podlegać zarówno 
na podstawie przepisów Kodeksu karne-
go, jak i przepisów ustawy o ochronie da-
nych osobowych.

Dokumentacja medyczna jest także do-
kumentem w rozumieniu Kodeksu karnego. 
Kodeks karny z kolei przewiduje odpowie-
dzialność karną  i surowe kary za fałszowanie 
dokumentów, w tym dokumentacji medycznej. 
W każdym przypadku, kiedy ustawa mówi o 
dokumencie, należy przez to rozumieć także 
dokumentację medyczną. Przestępstwa zwią-
zane z dokumentami są zgromadzone w Ko-
deksie karnym w Rozdziale XXXIV zatytułowa-
nym: Przestępstwa przeciwko wiarygodności 
dokumentów w art. 270-277 Kodeksu karnego. 

Art. 270 Kodeksu karnego mówi, iż: 
„§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, 

podrabia lub przerabia dokument lub ta-
kiego dokumentu jako autentycznego 
używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5”.
 W przypadku gdy osoba, która jest upraw-
niona do dokonania wpisu w dokumentacji me-
dycznej (pielęgniarka lub położna), dokonuje 
wpisu niezgodnego z prawdą również podlega 
odpowiedzialności karnej z art. 271 Kodeksu 
karnego:

„§ 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna 
osoba uprawniona do wystawienia doku-
mentu, która poświadcza w nim nieprawdę 
co do okoliczności mającej znaczenie praw-

ne,podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5”. 

Ponadto wszelkie celowe niszczenie, 
uszkadzanie dokumentacji medycznej także 
podlega odpowiedzialności karnej z art. 276 
Kodeksu karnego:

„Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecz-
nym, ukrywa lub usuwa dokument, którym 
nie ma prawa wyłącznie rozporządzać,po-
dlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Ustawa o ochronie danych osobowych 
zawiera dodatkowe przepisy karne, które 
wprowadzają odpowiedzialność karną za 
niezgodne z prawem przetwarzanie danych 
osobowych, w tym danych zawartych w do-
kumentacji medycznej. Należą do nich art. 
49- 54 ustawy, wśród których na szczególną 
uwagę zasługują:

„Art. 49. 1. Kto przetwarza w zbiorze 
dane osobowe, choć ich przetwarzanie 
nie jest dopuszczalne albo do których 
przetwarzania nie jest uprawniony, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 2.

2. Jeżeli czyn określony w ust. 1 dotyczy 
danych ujawniających pochodzenie rasowe 
lub etniczne, poglądy polityczne, przekona-
nia religijne lub filozoficzne, przynależność 
wyznaniową, partyjną lub związkową, da-
nych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, 
nałogach lub życiu seksualnym, sprawca 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do lat 3”.

„Art. 51. 1. Kto administrując zbiorem 
danych lub będąc obowiązany do ochro-
ny danych osobowych udostępnia je lub 
umożliwia dostęp do nich osobom nie-
upoważnionym, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2.

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
ności albo pozbawienia wolności do roku”.

„Art. 52. Kto administrując danymi na-
rusza choćby nieumyślnie obowiązek 
zabezpieczenia ich przed zabraniem 
przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem 
lub zniszczeniem, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku”.

Podstawa prawna: 
1.  ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks karny 

(Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm)
2.  ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie da-

nych osobowych  (Dz.U.2002 nr 101 poz. 926 j.t. 
z późn. zm)

3. ustawa z dnia 6 listopada 2008r o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2012.nr 
159 t.j z późn. zm)
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Dz.U.2012.1098

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 września 2012 r.
w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopatrywania pacjentów szpitala  

w znaki identyfikacyjne oraz sposobu postępowania w razie stwierdzenia ich braku
(Dz. U. z dnia 4 października 2012 r.)

Na podstawie art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. 
zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Pacjenta zaopatruje się w znak identyfikacyjny przy przyjęciu do szpitala, po ustaleniu jego 
tożsamości.

2. Pacjenta, którego tożsamości nie można ustalić przy przyjęciu do szpitala, zaopatruje się w znak 
identyfikacyjny zawierający oznaczenie "NN" oraz dodatkowe oznaczenie numeryczne, umożliwiające iden-
tyfikację pacjenta do czasu ustalenia jego tożsamości.

3. Pacjenta, który potrzebuje natychmiastowego udzielenia świadczenia zdrowotnego ze względu na zagro-
żenie życia lub zdrowia, zaopatruje się w znak identyfikacyjny niezwłocznie po udzieleniu takiego świadczenia.

§ 2. 1. Noworodka urodzonego w szpitalu zaopatruje się w znak identyfikacyjny niezwłocznie po urodzeniu.
2. Czynności, o której mowa w ust. 1, dokonuje się w obecności matki lub osoby bliskiej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012r. 
poz. 159 i 742) obecnej przy porodzie, chyba że przebieg porodu na to nie pozwala.

3. Adnotacji o dokonaniu czynności, o której mowa w ust. 2, dokonuje się w indywidualnej dokumentacji 
medycznej noworodka oraz indywidualnej dokumentacji medycznej matki.

§ 3. Znak identyfikacyjny umieszcza się:
1) na opasce,
2) na zdjęciu - w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1

- oraz w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.
§ 4. 1. Opaskę zakłada się na nadgarstek pacjenta, a w przypadku gdy jest to niemożliwe albo niewska-

zane ze względu na przebieg procesu leczenia, na kostkę nogi.
2. W przypadku noworodka opaskę zakłada się na oba nadgarstki, a gdy jest to niemożliwe albo nie-

wskazane ze względu na przebieg procesu leczenia, na obie kostki nóg albo na nadgarstek i kostkę nogi.
3. Opaska powinna być zapięta w sposób zapewniający jej utrzymanie się na nadgarstku lub kostce nogi 

pacjenta w trakcie jego pobytu w szpitalu.
§ 5. 1. W przypadku gdy założenie opaski dziecku, które nie ukończyło szóstego roku życia, w sposób 

określony w § 4 ust. 1 nie jest możliwe, wykonuje się i umieszcza w widocznym miejscu na łóżku dziecka 
albo na inkubatorze, za zgodą matki lub osoby bliskiej, o której mowa w § 2 ust. 2, zdjęcie dziecka, na 
którym umieszcza się znak identyfikacyjny.

2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1, na łóżku dziecka albo na inkubatorze umieszcza 
się opaskę ze znakiem identyfikacyjnym.

§ 6. Adnotacji o okolicznościach uniemożliwiających założenie opaski w sposób określony w § 4 ust. 1 
oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczenie na łóżku albo na inkubatorze zdjęcia 
dziecka, albo o braku takiej zgody, dokonuje się w indywidualnej dokumentacji medycznej dziecka.

§ 7. 1. Przy wypisywaniu pacjenta ze szpitala, po sprawdzeniu zgodności znaku identyfikacyjnego 
umieszczonego na opasce, a w przypadku, o którym mowa w § 5 ust. 1, na zdjęciu dziecka, ze znakiem 
identyfikacyjnym umieszczonym w indywidualnej dokumentacji medycznej, opaskę albo zdjęcie wydaje się 
pacjentowi albo jego opiekunowi prawnemu.

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, drugą opaskę dołącza się do indywidualnej dokumentacji 
medycznej pacjenta.

3. Adnotacji o dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się w indywidualnej doku-
mentacji medycznej pacjenta.

§ 8. 1. W przypadku stwierdzenia braku albo zniszczenia opaski albo zdjęcia, niezwłocznie potwierdza 
się tożsamość pacjenta i zakłada się pacjentowi albo umieszcza na łóżku albo inkubatorze nową opaskę 
albo zdjęcie.

2. Adnotacji o okolicznościach, o których mowa w ust. 1, dokonuje się w indywidualnej dokumentacji 
medycznej pacjenta.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

PRAWNIK WYJAŚNIA

Bartłomiej Rupik mgr na kierunku prawo, 
specjalista ds. prawnych Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach
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§
Komentarz do Ustawy

Od 1 stycznia 2013 roku zmieniają się zasady weryfikowania prawa do świadczeń 
zdrowotnych. Wchodzi w życie ustawa z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012r. poz. 
1016). 

Weryfikacja prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych będzie 
odbywała się przed wizytą w przychodni lub szpitalu za pomocą specjalnego systemu Elektronicznej We-
ryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Pacjent nie będzie musiał już przedkładać druku 
RMUA. Wystarczy, że pacjent będzie miał przy sobie dowód osobisty z numerem PESEL, który to zostanie 
wprowadzony do systemu eWUŚ przez rejestratorkę. 

W sytuacji, gdy w system eWUŚ nie potwierdzi prawa do świadczeń opieki zdrowotnej pacjenta, a pa-
cjent lub jego przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny/faktyczny ma pewność, że pacjentowi przy-
sługuje to prawo, może złożyć stosowne oświadczenie. Wzory oświadczeń zostały opublikowane w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń  o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2012r. poz. 1421).  

W przypadku gdy świadczenie opieki zdrowotnej zostało udzielone pomimo braku prawa do świadczeń 
opieki zdrowotnej w wyniku:

1)   posługiwania się kartą ubezpieczenia zdrowotnego albo innym dokumentem potwierdzającym prawo 
do świadczeń opieki zdrowotnej przez osobę, która utraciła to prawo w okresie ważności karty albo innego 
dokumentu, albo

2)   złożenia oświadczenia, 
-   osoba, której udzielono świadczenia opieki zdrowotnej, jest obowiązana do uiszczenia kosztów tego 

świadczenia.



§
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Czynniki motywujące pracę pielęgniarki 

dr n. ekonom. Bogusława Serzysko 
Specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego,  

Przewodnicząca zespołu ds. promocji zawodu pielęgniarki i położnej.

…Wielkość człowieka polega na tym, ażeby kimś więcej być. A staje się  
człowiek kimś więcej za cenę ofiar, składanych często w głębi swojego serca. 
Staje się człowiek kimś więcej dlatego, że jest gotów służyć całym sobą... 
Staje się człowiek kimś więcej dlatego, że jest nie tylko dla siebie, skierowany 
ku sobie, garnąc wszystko ku sobie, ale skierowany ku drugim, żyjący dla 
innych…..”

Jan Paweł II

Rozwijające się pielęgniarstwo jest złożoną działalnością na rzecz ciągłego pod-
noszenia  wiedzy, jakości, efektywności działań  w ciągle zmieniającym się systemie 
opieki nad zdrowiem, kształtując nowy wizerunek pielęgniarskiej praktyki zawodowej. 

Zawód pielęgniarki realizowany jest w najbliż-
szym i permanentnym kontakcie z ludźmi. Jest to 
praca, która obejmuje wiele złożonych i trudnych 
problemów ludzkiego zdrowia i życia. Dzisiejsze 
społeczeństwo ma w stosunku do pielęgniarek 
coraz bardziej większe oczekiwania w zakresie 
nie tylko kompetencji, ale również wobec postę-
powania zgodnego z normami etycznymi. Obec-
nie jest to zawód, który przeżywa dynamiczny 
swój rozwój, ukierunkowany na osiągnięcie, jak 
najbardziej wysokiego poziomu profesjonalizmu. 
Jednym z czynników predysponujących do osią-
gania poziomu takiego stanu rzeczy jest motywa-
cja jako siła ludzkich działań. 

Motywacja często de-
finiowana jest jako pro-
ces, który odpowiada za 
indywidualne natężenie, 
kierunek i wytrwałość w 
kierunku osiągnięcia celu. 
Motywacja jest to goto-
wość do podejmowania 
działań, które służą do 
osiągnięcia określonego celu lub efektu. Jest to 
proces złożony, dostosowany do potrzeb każdej 
osoby pracującej zawodowo. Proces motywacji ma 
charakter dynamiczny i wiąże się z zaspokojeniem 
określonej potrzeby, która ma znaczenie emocjo-
nalne dla życia i rozwoju człowieka. Motywacja 
jest jedną z podstawowych funkcji zarządzania. 
Skłania ona pracowników do podjęcia i realizacji 
nałożonych na nich celów. Efektywne motywowa-
nie pracowników jest niezbędnym warunkiem suk-
cesu każdej firmy. Właściwie do wszelkich zadań 
człowieka potrzebna jest motywacja, bez niej nie 
chciałoby nam się nawet rano wstać z łóżka. Widać 
z tego, iż warto jest podjąć nadzwyczajne często 
wysiłki by ją utrzymać lub pobudzić.

Problematyka motywowania pracowników zo-
stała opisana w licznych publikacjach polskich i 
obcojęzycznych. Temat jest jednak nadal otwarty 
z uwagi na wciąż zmieniające się warunki prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Do elementów 
mających wpływ na kształt systemów motywowa-
nia można, między innymi, zaliczyć wciąż rosnącą 
konkurencję i związaną z nią tendencję do ciągłe-
go obniżania kosztów działalności, w tym kosz-
tów pracy, bezrobocie, otwarcie europejskiego 

rynku pracy, coraz wyższe kwalifikacje polskich 
pracowników. System motywacyjny nie ma jed-
nak charakteru autonomicznego, ponieważ pełni 
(powinien pełnić) funkcję służebną wobec misji i 
celów przedsiębiorstwa. Jego elementy są zawsze 
indywidualnie i subiektywnie postrzegane przez 
pracowników, a ich skuteczność i efektywność 
wynika z aktualnej sytuacji życiowej pracowni-
ka, jego doświadczeń zawodowych, osobowości,  
a zwłaszcza struktury potrzeb. 

Nowoczesne zarządzanie wymaga podejmo-
wania wysiłku wnikania w źródła indywidualnych 
motywacji pracowników, ponieważ oddziaływania 
motywujące to najważniejszy element kształto-

wania najcenniejszego 
kapitału każdego przed-
siębiorstwa – kapitału 
ludzkiego. Dużą rolę w 
zwiększeniu efektywności 
pracy odgrywają czynniki 
oddziaływania motywa-
cyjnego, które zachęcają 
pracowników do lepszej 

pracy. Podzielić je można na czynniki ekonomiczne 
i pozaekonomiczne.

Klasycznym czynnikiem ekonomicznym pozo-
staje wynagrodzenie będące finansową zapłatą za 
świadczoną przez pracownika pracę. Do czynni-
ków pozaekonomicznych można zaliczyć np.: 

- dobre warunki pracy, 
- dostęp do najnowszych osiągnięć technolo-

gicznych, 
- możliwość rozwoju zawodowego, 
- budowanie ścieżki kariery, 
- potrzebę osiągnięć i potrzebę afiliacji.
Ważnym aspektem motywacji jest wspieranie 

potrzeby osiągnięć, która jest bez wątpienia bar-
dzo powszechna w naszej kulturze. Nowoczesne 
pielęgniarstwo, implikuje do ciągłego rozwoju 
oraz profesjonalizacji zawodu pielęgniarki, dla-
tego też należy dać pracownikowi duży zakres 
swobody działania, co będzie miało przełożenie w 
poprawie jakości świadczonych przez pielęgniarki 
usług w zakresie ochrony zdrowia. Potrzeba afilia-
cji jest podstawową potrzebą społeczną o zasad-
niczym znaczeniu dla wspólnego życia. Dotyczy 
utrzymania kontaktów społecznych oraz uzyska-
nia aprobaty ze strony innych ludzi. W pracy z 

Motywacja to nie tylko siła motorycz-
na ludzkich zachowań i działań, jest 
również niezbędnym i jednym z naj-

ważniejszych czynników przyczyniają-
cych się wzrostu efektywności pracy 

Cykl: „Zarządzanie w ochronie zdrowia”
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drugim człowiekiem, a w szczególności w zawo-
dzie pielęgniarki niezbędny jest altruizm, który 
jest potrzebą pomagania innym ludziom, może on 
być po części instynktowny, a po części wyuczony, 
niewątpliwie wiąże się z empatią. 

Za tym jakie są czynniki motywujące w pra-
cy pielęgniarki? Analiza wyników z przeprowa-
dzonych badań pozwoliła na opracowanie listy 
czynników, które w samoocenie pielęgniarek w 
największym stopniu motywują ich do pracy. Po-
równanie przedstawionego rankingu motywato-
rów z piramidą potrzeb A. Maslowa prowadzi do 
wniosku, iż zawarte w niej grupy potrzeb będące 
motorem ludzkiego działania, w tym aktywności 
zawodowej, powinny współcześnie zmienić swoją 
kolejność. Najczęściej wybieranym przez pielę-
gniarki motywatorem była perspektywa rozwoju 
osobistego, możliwość kontaktu z ludźmi, czyli 
zaspokajanie w miejscu pracy potrzeb społecz-
nych. Dla badanych okazały się ważniejsze finan-
se, niż „dobra atmosfera w zespole”.

Ranking najważniejszych motywatorów w oce-
nie pielęgniarek

Liczba nie sumuje się do 100, ponieważ można 
było wybrać więcej niż jedną odpowiedź. 
Analiza materiału empirycznego pozwoliła ponad-
to na sformułowanie wniosku, że w procesie mo-
tywowania pielęgniarek ważną rolę odgrywa moż-
liwość zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Aż 
14% respondentów wyraża pogląd, iż czynnikiem 
motywującym ich do pracy jest poczucie stabili-
zacji i bezpieczeństwa, jakie daje im zatrudnienie. 
Znaczenie tego motywatora potwierdza wysokie 
piąte miejsce innego bodźca motywacyjnego „lęku 
przed utratą pracy”. Obawa przed utratą pracy 
towarzyszy blisko 16% respondentów, mimo iż 
wskaźniki bezrobocia nie spadają, a masowa emi-
gracja zarobkowa Polaków coraz częściej powodu-
je, że pracodawcy nie mogą znaleźć kandydatów 
na wakujące stanowiska pracy. Lęk przed utratą 
pracy to nie tylko lęk przed bezrobociem. To w 
dużej mierze lęk przed zmianą. Wyniki badań wy-
raźnie wskazują, że dla badanych ogromną war-
tością jest stabilizacja. Zmiana, nawet na lepsze, 
oznacza konieczność adaptacji do nowej sytuacji i 
związany z nią wysoki poziom stresu, który znacz-
na część ankietowanych mentalnie odrzuca. Dla 
ponad 1/3 badanych objętych badaniami ważnym 
motywatorem jest świadomość, że ich aktywność 

zawodowa jest ważna i potrzebna. Poczucie sensu 
tego, co się robi, znalazło się na czwartej pozycji 
w rankingu najważniejszych motywatorów zawo-
dowych. Zaskakująco wysoko plasują się moty-
watory finansowe. Wysokość zarobków, jako waż-
ny czynnik motywujący do pracy wskazała 28% 
badanych. Być może wyniki wskazujące na siłę 
motywującą bodźców finansowych byłyby inne, 
gdyby w kwestionariuszu ankiety określenie „wy-
sokość zarobków” zostało zastąpione określeniem 
„perspektywa podwyżki wynagrodzenia”. Można 
domniemywać, iż ocena wysokości wynagrodze-
nia, jako motywatora została dokonana przez 
badanych przez pryzmat ich aktualnych, często 
niesatysfakcjonujących zarobków. Fakt, iż zdecy-
dowana większość ankietowanych zaznaczyła ten 
czynnik jako ważny motywator, można odczyty-
wać jako ocenę własnych zarobków, jako niskich, 
zatem raczej demotywujących. 
 Wyniki badań uzyskane za pomocą ankiety wyka-
zały, że najliczniejsza grupa respondentek, jako 
czynnik oddziaływujący motywująco w pracy pie-
lęgniarki podała możliwość rozwoju zawodowego. 

Dopiero na drugim 
miejscu wśród czyn-
ników motywujących 
znalazły się zarówno 
wynagrodzenie, jak 
i warunki pracy. Od-
noszę wrażenie, że 
takie podejście do 
zawodu pielęgniar-
ki podyktowane jest 
przede wszystkim 
systemem wartości, 
który jest poniekąd 
wpisany w ten zawód. 
Pielęgniarstwo jest 
przecież wyuczoną 
profesją, skoncentro-
waną na fenomenie 
ludzkiej troskliwości. 
Możliwość rozwoju za-

wodowego jest niczym innym, jak realizacją po-
trzeby osiągnięć, a co za tym idzie również wzro-
stu kompetencji zawodowych i poprawy jakości 
świadczonych usług. Podsumowując, w pracy pie-
lęgniarki najsilniej oddziaływującym czynnikiem 
motywującym jest możliwość rozwoju zawodo-
wego, co implikuje poprawę jakości świadczonych 
usług oraz wzrost odpowiedzialności zawodowej. 
Chociaż nie można powiedzieć, iż pieniądze nie 
motywują. Stanowią ważny kluczowy punkt czyn-
ników stricte ekonomicznych, które mają ogrom-
ny wpływ na dalszy na rozwój zawodowy. Prawdą 
jest również, że praca w sektorze ochrony zdro-
wia wymaga wzmożonego poświęcenia, związana 
jest z dużą odpowiedzialnością za życie i zdrowie 
drugiego człowieka, a zarządzający powinni pro-
wadzić do racjonalnego gospodarowania środka-
mi finansowymi, które powinny być przeznaczone 
na wynagrodzenia, najsilniejszego bodźca mo-
tywującego do pracy. Pamiętać należy, iż  chcąc 
skutecznie oddziaływać na motywację pracowni-
ków trzeba ich nie tylko godnie i sprawiedliwie 
wynagradzać, ale trzeba ich pobudzać do rozwoju 
i umacniać duchowo.
Literatura u autorki.

Lp. Motywatory
Liczba (n=100)

L %

1 Możliwość osobistego rozwoju i doskonalenia zawodowego 36 36

2 Wysokość zarobków 28 28

3 Możliwość wykonywania pracy, którą lubię (warunki pracy) 21 21

4 Współudział w podejmowaniu ważnych decyzji 18 18

5 Lęk przed utratą pracy 16 16

6 Możliwość ciągłego kontaktu z ludźmi 15 15

7 Uznanie społeczne związane z wykonywanym zawodem 15 15

8 Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa 14 14

9 Dobra atmosfera w zespole 12 12

10 Świadomość, że robię rzeczy ważne i potrzebne 8 8

11 Pochwały przełożonych 5 5

Cykl: „Zarządzanie w ochronie zdrowia”
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Nasz patronat medialny

Z przyjemnością informujemy , że po raz kolejny Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach objęła swym patronatem wyjątkowe przedsięwzięcie, które  
będzie miało miejsce 1 lutego 2013 roku o godzinie 17:00 w Państwowej Szkole Mu-
zycznej w Będzinie. Koncert charytatywny organizowany przez Zarząd Stowarzyszenia  
Opieki Paliatywnej „Nadzieja”  to już impreza cykliczna i z pewną tradycją. Koncerty 
odbywają się na początku roku, bo pamiętając jeszcze ciepłą atmosferę świąt – tym 
szerzej otwieramy nasze serca na potrzeby innych. A podopieczni Stowarzyszenia po-
trzebują najbardziej właśnie odruchów serca.

Rok temu , 30 stycznia 2012 roku, w bę-
dzińskim Teatrze Dzieci Zagłębia im Jana 
Dormana odbył się koncert Chóru Śląskiej 
Izby Lekarskiej, a następnie aukcja obrazów 
i zbiórka pieniężna. Zebrane pieniądze za-
siliły konto Stowarzyszenia , umożliwiły po-
moc jego podopiecznym, chorym, będącej w 
szczególnie trudnej sytuacji socjalnej. Dzięki  
zebranych funduszom  zasilono także akcję 

promocyjną zapewniająca bezpłatnie mate-
race przeciwodleżynowe dla każdego leżące-
go chorego.

Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej „Na-
dzieja” działa na terenie całego wojewódz-
twa śląskiego już od 12 lat. Pomaga zarów-
no pacjentom cierpiącym z powodu choroby 
nowotworowej, jak i innych chorób przewle-
kłych. Co ważne, troskliwą  opieką objęci są 
zarówno chorzy przebywający w domach, 
jak i ci hospitalizowani w Oddziale Opieki Pa-
liatywnej w Będzinie. 

Stowarzyszenie, poza  codzienną działal-
nością, zajmuje się również akcjami infor-

macyjnymi, poprzez którą uświadamia się  
społeczeństwu, że choroby nowotworowe 
dotyczą, bezpośrednio lub pośrednio, każde-
go z nas. A czas choroby jest sprawdzianem 
z umiejętności współodczuwania, niesienia 
pomocy i nadziei, tam, gdzie jej wówczas 
tak bardzo brakuje.

Jednym ze sprawdzonych sposobów 
zwiększania zainteresowania społecznego 
tym zagadnieniem są organizowane przez 
Stowarzyszenie , wspólnie z Powiatowym 
Zakładem Opieki Zdrowotnej w Będzinie, co-
roczne koncerty charytatywne. W tym roku 
koncert odbędzie się w murach Państwowej 
Szkoły Muzycznej w Będzinie. Po prezenta-
cji działalności Stowarzyszenia odbędą się 
minikoncerty : Chóru Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Będzinie, Dziecięcego  
Zespołu  Folklorystycznego  „Dąbrowa”, oraz 
Big Bandu  z będzińskiej  Szkoły Muzycznej. 
Gwiazdą wieczoru będzie specjalny występ 
Krzysztofa Kozaka, zwycięzcy telewizyjnego 
programu Got to Dance.

Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Będzin  
Łukasz Komoniewski 

oraz  
Starosta Powiatu Będzińskiego 
Krzysztof Malczewski.
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Rok 2012 w kalendarium
Styczeń rozpoczęliśmy od dwóch ważnych dla naszego środowiska spotkań: pierwsze to 

spotkanie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, drugie, bardziej kameralne – spotkanie 
emerytowanych pielęgniarek i położnych. Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego po raz ko-
lejny podjęła dyskusję nad systemem ochrony zdrowia, który od wielu miesięcy przechodzi istot-
ne zmiany. Drugie spotkanie natomiast skierowane było do mniej zaangażowanych zawodowo 
reprezentantek naszego zawodu, ale w równie ważnej sprawie, a mianowicie – bezpieczeństwa 
własnego. We współpracy z Komendą Główną Policji w Katowicach przygotowane zostało spotka-
nie podczas którego zarówno w teorii jak i w praktyce przekazane zostały wskazówki dot. obrony 
własnej w obliczu zagrożenia. To bardzo ważne, aby nasze 
zdrowie i bezpieczeństwo zarówno w pracy, jak i w domu 
było zainteresowaniem przedstawicieli odpowiedzialnych 
za nie instytucji.

W lutym po raz pierwszy spotkały się pielęgniarki 
pracujące w domach pomocy społecznej - było to pierw-
sze, jednak niezwykle istotne spotkanie, które kilka mie-
sięcy później zaowocowało interesującą  konferencją na-
ukową. 

W marcu najważniejsze sprawy rozwiązujemy na 
Okręgowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych. Ale także 
w marcu w siedzibie OIPiP w Katowicach odbył się fi-
nał VII Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie:  Pielęgniarka Roku 
2011

Kwiecień rozpoczął czas prezentacji naszych doko-
nań naukowych – konferencji organizowanych przez poszczególne 
zespoły działające przy ORPiP. W Szczyrku odbyła się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Praca zawodowa położnej w 
dobie przekształceń” , zorganizowana przez Zespól ds Położnych. 
Natomiast w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach z okazji kon-
ferencji zorganizowanej przez Zespół ds. Opieki Długoterminowej 
pt. "Opieka długoterminowa i jej przyszłość" gościliśmy Panią dr 
Elżbietę Szwałkiewicz ,Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielę-
gniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych.

Maj – to tradycyjnie świętowanie Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej. W Centrum Kultury Katowice im. 
Krystyny Bochenek bawiliśmy się przy komedii „Dieta Cud”, ale 
mieliśmy też okazję na wysłuchanie dużej dawki dobrych życzeń 
i słów pełnych ciepła ze strony gości honorowych naszej Gali: 
przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,  władz samorządowych, 
związku zawodowego pielęgniarek i położnych, oraz współpracu-
jących z nami samorządów zawodowych i instytucji.

W maju odbyły się kolejne nasze konferencje. Zespół ds. Ochrony Zdro-
wia wraz z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim i Wydziałem Opieki Zdro-
wotnej ŚUM w Katowicach zorganizował w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach 
konferencję „Ochrona Zdrowia Pielęgniarki i Położnej przed agresją”

Kolejna majowa konferencja została zorgani-
zowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Diabe-
tologicznego. Tematem były „Specyficzne pro-
blemy pacjenta w wieku podeszłym z cukrzycą” . 
Konferencja ta miała także szkoleniowy wymiar, 
bowiem po części przeznaczonej na prezenta-
cje i wykłady odbyły się zajęcia warsztatowe w salach wykładowych 
ośrodka w Łaziskach.
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W czerwcu tradycyjnie już organizujemy festyn dla dzieci z okazji Dnia Dziecka,  

tym razem w Parku Śląskim w Chorzowie. Na estradzie prezentowaliśmy młodych artystów,  
a dorosłych uczyliśmy ratowania życia ludzkiego. Po raz pierwszy zaprezentowaliśmy też ję-
zyk migowy. Ten sposób komunikacji tak łatwo się przyjął, ze zainspirowani tym wydarzeniem 
przygotowaliśmy program kursu języka migowego dla pielęgniarek i położnych. Pierwsza edycja 
kursu rozpoczęła się w wakacje.

 
W czerwcu odbyła się też pierwsza konferencja zorganizowa-

na przez Zespół ds DPS. Konferencja pt „ Choroba Alzheimera jako 
nieznana choroba wywołująca lęk i niepokój” była efektem bardzo in-
tensywnej pracy najmłodszego stażem zespołu problemowego dzia-
łającego przy ORPiP. Mając za sobą zaledwie kilka miesięcy działal-
ności pielęgniarki pracujące w Domach Pomocy Społecznej potrafiły 
zainteresować swoją konferencją w Łaziskach bardzo liczną grupę 
osób zainteresowanym niecodziennym tematem. 

I jeszcze jedna konferencja, która odbyła się w Łaziskach udowod-
niła jak wielkie jest zapotrzebowanie na tę formę dzielenia się do-
świadczeniami i badaniami. „Opieka długoterminowa i jej przyszłość” 
, część druga – na pewno nie wyczerpaliśmy tematu, ale z pewnością 
otwarliśmy drogę na nowe rozwiązania. I także w czerwcu Zespół ds. 
Pielęgniarstwa Epidemiologicznego organizował już IV konferencję 
„Zakażenia szpitalne- działajmy razem” Pielęgniarki epidemiologicz-
ne dzieliły się m.in swoją wiedzą z zakresu szkodliwych czynników 
biologicznych, profilaktyki i leczenia ran przewlekłych oraz zapobie-
gania gruźlicy.

W lipcu w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach rozpoczęliśmy 
pierwszą edycję kursu specjalistycznego ”Wykonanie konikopunkcji, 
odbarczania odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego” w 
ramach Projektu Systemowego „Profesjonalne Pielęgniarstwo Sys-
temu Ratownictwa Medycznego w Polsce – Wsparcie Kształcenia Po-
dyplomowego” współfinansowanego przez Unię Europejską z Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki.

Uczestniczyły w nim pielęgniarki i pielęgniarze Systemu Państwo-
wego Ratownictwa Medycznego.

W sierpniu daliśmy wyraz naszego poparcia dla idei „Okna ży-
cia”, budzącej ostatnio tyle kontrowersji. Dyskusja – prawo do wiedzy o 
swoich rodzicach czy prawo do życia w szczęśliwej rodzinie wydaje się 
być nieco sztuczna, dlatego inicjatywa powstania kolejnego „Okna życia” 
znalazła naszą życzliwość i wsparcie.

Rok 2012 w kalendarium
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Wrzesień okazał się kolejnym miesiącem, którego tematykę 
zdominowały dzieci. Rozpoczęły położne, które 15 września w Ośrod-
ku Kształcenia w Łaziskach zorganizowały konferencję pt „ Narodziny 
w Europie i na świecie”, zapraszając do udziału położną Damianę 
Żoczek pracującą na Misji w Kongo, a także położną Jolantę Petersen 
pracującą w Danii. 

Kolejną konferencją wpisałyśmy się w obchodzony w roku 2012 
Rok Korczakowski. Dwudniowe przedsięwzięcie pt „ Respektowanie 
praw dziecka – szansa czy obowiązek” skupiło uwagę naszą - ale 
nie tylko, na  najmłodszych pacjentach. Do udziału w konferencji 
zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji i urzędów, których celem jest 
szeroko pojęta opieka nad dziećmi, a także tych, którzy z racji wy-
konywania zawodu stykają się z dziecięcą krzywdą i nieszczęściem. W Śląskim Urzędzie Woje-
wódzkim w Katowicach oraz w Ośrodku w Łaziskach dyskutowaliśmy nad problemami dziecka 
– małego pacjenta. Po raz pierwszy tematyka naszej konferencji sięgnęła daleko poza granice 
naszego zawodu, pokazując kolejne pola działania, na których obecność pielęgniarek i położnych 
wydaje się być nieoceniona.

Październik, miesiąc profilaktyki chorób piersi.
Hasło – wyzwanie, ale uwieńczone sukcesem bo w niespełna trzy tygodnie 

udało się zorganizować konferencję poświęconą chorobom piersi w szpitalu, któ-
ry oferuje kompleksową opiekę i leczenie kobietom z nowotworami piersi.

Wielospecjalistyczny Szpital w Jaworznie gościł pielęgniarki i położne zainte-
resowane tematyką, bo przecież oprócz tego, że mamy pod opieką pacjentki, 
których zdrowie jest dla nas ważne – to przecież jesteśmy kobietami, i powinny-
śmy zadbać także o swoje zdrowie i dobre samopoczucie.

Jesień w Ośrodku Kształcenia w Łaziskach to dobry czas na konfe-
rencje, i wiedzą o tym zespoły, które w 2012 roku jesienią organizo-
wały swoje coroczne konferencje tematyczne. Po raz drugi zespół ds. 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego zorganizował konferencję w Ośrodku 
Kształcenia w Łaziskach w temacie: „Specyfika i różnorodność psychia-
trii sądowej” 

„Chirurgia Małoinwazyjna –nowe wyzwania w pracy pielęgniarek i 
położnych” to temat drugiej już konferencji zorganizowanej przez ze-
spół ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego w Ośrodku Kształcenia Łaziskach.  
W części warsztatowej zaprezentowano nowoczesny sprzęt laparosko-
powy, aparaturę do elektrochirurgii, drenaże operacyjne, obłożenia ope-
racyjne.

Kolejne konferencje już w listopadzie – Zespół ds. Pielęgniarstwa 
Kardiologicznego zorganizował IV Konferencję „Pielęgniarka w kardio-
logii”. Tematyka poruszała m.in problemy pacjentów z rozrusznikiem 
serca, defibrylatorem i trudnościami na jakie może natrafić pielęgniar-
ka podczas wykonywania i interpretacji zapisu EKG. Natomiast Zespól 
ds. Pielęgniarstwa chirurgicznego zorganizował konferencję omawiającą 
„Rolę pielęgniarki we współczesnym pielęgniarstwie chirurgicznym”.

Po raz pierwszy także w Ośrodku w Łaziskach odbyła się integracyjna 
zabawa andrzejkowa – sądząc po rozbawionych twarzach uczestniczek 
– niezwykle udana i na pewno nie ostatnia.

 A u schyłku roku świąteczna atmosfera zdominowała niemal całkowi-
cie ostatni miesiąc , co zaowocowało świątecznymi spotkaniami.

Rok 2012 w kalendarium
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Komentarz do Rozporządzenia
Z dniem 01.01.2013r weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 

sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmio-
tach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012r. poz. 1545). 

Przedmiotowe rozporządzenie obowiązuje wyłącznie w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami.

Minimalne normy ustala się co najmniej raz na trzy lata. Natomiast minimalne normy ustalone 
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być stosowane nie dłużej  niż do dnia 
31 marca 2014 r.

Przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w  podmiocie  leczniczym  
niebędącym  przedsiębiorcą wykonującym  działalność  leczniczą  w rodzaju stacjonarne i całodobowe 
świadczenia zdrowotne, uwzględnia się: 

1. zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych; 
2. liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku; 
3. wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transpor-

tu i łączności; 
4. harmonogram czasu pracy; 
5. średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas dyspozycyjny, o których mowa  

w § 2 rozporządzenia; 
6. właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta; 
7. liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki; 
8. stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organizacyjnych nieudzie-

lających świadczeń zdrowotnych.
Do ustalania minimalnej normy nie wlicza się zatrudnionej w podmiocie kadry kierowniczej pie-

lęgniarskiej lub położniczej, z wyłączeniem pielęgniarek lub położnych oddziałowych i ich zastępców 
oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących pracę innych pielęgniarek i położnych i ich zastępców.

Średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich, średni dobowy czas świadczeń pie-
lęgniarskich  całkowity oraz średni czas dyspozycyjny pielęgniarki lub położnej w ciągu roku oblicza 
się według wzorów ujętych w § 2 rozporządzenia. 

Natomiast średnią liczbę pacjentów oraz średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośred-
nich dla danej kategorii opieki,  kierownik podmiotu ustala, uwzględniając kategorię opieki, do której 
pacjent został zakwalifikowany zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku: 

1. nr  1 do rozporządzenia – w przypadku oddziału o profilu zachowawczym i zabiegowym lub 
innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu; 

2. nr 2 do rozporządzenia – w przypadku oddziału o profilu psychiatrycznym lub innej jednostki 
lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu; 

3. nr 3 do rozporządzenia – w przypadku: 
a) zespołu porodowego lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profi-

lu, w  stosunku do rodzących siłami natury, albo 
b) oddziału lub zespołu porodowego o profilu ciąży powikłanej lub innej jednostki lub komórki 

organizacyjnej podmiotu o tym profilu, w stosunku do pacjentek zakwalifikowanych do 
cięcia cesarskiego; 

4. nr  4 i  5 do rozporządzenia – odpowiednio w  odniesieniu do położnicy i noworodka, w przy-
padku oddziału o profilu położniczo-ginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem” lub innej 
jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu  o tym profilu;

5. nr 6 do rozporządzenia – w przypadku oddziału o profilu pediatrycznym lub innej jednostki lub 
komórki organizacyjnej  podmiotu o tym profilu; 

6. nr 7 do rozporządzenia – w przypadku oddziału o profilu dializoterapii lub innej jednostki lub 
komórki organizacyjnej  podmiotu o tym profilu.

W przypadku oddziału o profilu: 
1. anestezjologia i  intensywna terapia (stanowisko intensywnej terapii) lub innej jednostki lub 

komórki organizacyjnej  podmiotu o tym profilu, 
2. neonatologicznym lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu 
– stosuje się minimalne normy wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 31d ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

PRAWNIK WYJAŚNIA

Bartłomiej Rupik mgr na kierunku prawo, 
specjalista ds. prawnych Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach
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(Dz. U. z 2008 r. Nr  164, poz.  1027, z późn. zm.) dotyczących świadczeń z zakresu leczenia szpital-
nego, odnoszące się do odpowiedniego poziomu referencyjnego.

W  przypadku podmiotu wykonującego świadczenia z  zakresu leczenia uzależnień przy ustalaniu 
minimalnej  normy uwzględnia się przepisy §  1 ust.  1 pkt  1–4 i 8 rozporządzenia. 

W przypadku szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć przy ustalaniu minimalnej normy 
uwzględnia się  liczbę pacjentów w  skali roku, stan zatrudnienia i  organizacji pracy w innych komór-
kach organizacyjnych podmiotu oraz  przepisy § 1 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 rozporządzenia.

W przypadku bloku operacyjnego przy ustalaniu minimalnej normy na 1 stół operacyjny  
w trakcie zabiegu operacyjnego (1 pacjent) uwzględnia się przepisy §  1 ust.  1 pkt  1–4 i 8 rozporządzenia.

W przypadku utworzenia nowego podmiotu, zmiany rodzaju działalności leczniczej lub zmiany 
zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych skutkujących utworzeniem nowego oddziału lub innej 
jednostki lub komórki organizacyjnej  albo zmianą profilu tego oddziału, jednostki lub komórki, przy 
ustalaniu minimalnych norm uwzględnia się: 

1. planowany zakres i rodzaj świadczeń zdrowotnych; 
2. planowaną liczbę pacjentów; 
3. wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu 

i łączności; 
4. harmonogram czasu pracy; 
5. stan zatrudnienia i organizacji pracy w komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń 

zdrowotnych. 
Minimalną normę ustala się w  sposób określony powyżej ustala się na okres roku, licząc od 

dnia wpisu podmiotu albo wpisu  zmian określonych w ust.  1 do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, o którym mowa w art.  100 ust.  1  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej.

W  przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą w  rodzaju ambulatoryjne świadcze-
nia zdrowotne  przy ustalaniu minimalnych norm uwzględnia się: 

1. wielkość i rozległość terytorialną oraz strukturę demograficzną i narażenia środowiskowe cha-
rakterystyczne dla obszaru działania tego podmiotu; 

2. zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych,  
z uwzględnieniem świadczeń zdrowotnych udzielanych w miejscu zamieszkania, nauki lub po-
bytu pacjenta; 

3. liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku; 
4. wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu 

i łączności;
5. harmonogram czasu pracy; 
6. wykonywane obowiązki związane z prowadzeniem kształcenia podyplomowego; 
7. stan zatrudnienia i organizacji pracy w komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń 

zdrowotnych.

Zapisy rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia 
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 
z 2012r poz. 1545) w sposób znaczący odbiegają od projektu opracowanego przez Zespół 
powołany przez Ministra Zdrowia, który był opiniowany w ramach konsultacji społecznych 
przez samorząd pielęgniarek i położnych.

- W porównaniu z projektem rozporządzenia, w opublikowanym rozporządzeniu w sprawie spo-
sobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczni-
czych niebędących przedsiębiorcami, wprowadzono następujące zmiany:

- włączono wliczanie do minimalnych norm pielęgniarek lub położnych oddziałowych i ich zastęp-
ców oraz pielęgniarek lub położnych koordynujących i ich zastępców;

- usunięto zakaz pełnienia dyżurów jednoosobowych przez pielęgniarki i położnej;
- usunięto średni czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich; 
- zmniejszono średni czas świadczeń pielęgniarskich pośrednich; 
- usunięto wskaźniki oceny zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską przy nowotworzonych od-

działach, podmiotach;
- usunięto normę jednej pielęgniarki anestezjologicznej na jedno stanowisko znieczulenia;
- usunięto normę jednej pielęgniarki operacyjnej i jednej pielęgniarki asystującą pielęgniarce 

operacyjnej na jeden stół operacyjny;
- usunięto normę jednej położnej na jedną rodzącą, u której zastosowano farmakologiczne me-

tody łagodzenia bólu.
W przedmiotowym rozporządzeniu usunięto średnie czasy świadczeń pielęgniarskich bezpośred-

nich, co skutkuje koniecznością obliczania tej zmiennej za pomocą chronometrażu. W sytuacji, gdy 
w wielu podmiotach leczniczych brakuje personelu lub są prowadzone remonty, pracownicy będą 
obciążeni dodatkowymi zadaniami związanymi z obliczaniem chronometrażu. Wprowadzenie średnich 
czasów świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich w sposób zdecydowany uprościło sposób ustalania 
minimalnych norm zatrudnienia.
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ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 grudnia 2012 r. 
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia  

pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych  
niebędących przedsiębiorcami 

Na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 
112, poz. 654, z późn. zm.2)2) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przy ustalaniu minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych, zwanych da-
lej „minimalnymi normami”, w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, zwanym dalej 
„podmiotem”, wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadcze-
nia zdrowotne, uwzględnia się: 

1) zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych;
2) liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku;
3) wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki 

transportu i łączności;
4) harmonogram czasu pracy;
5) średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas dyspozycyjny, o których mowa 

w § 2;
6) właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta;
7) liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki;
8) stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organizacyjnych nie-

udzielających świadczeń zdrowotnych. 
2. Do ustalania minimalnej normy nie wlicza się zatrudnionej w podmiocie kadry kierowni-

czej pielęgniarskiej lub po-łożniczej, z wyłączeniem pielęgniarek lub położnych oddziałowych i 
ich zastępców oraz pielęgniarek lub położnych koor-dynujących pracę innych pielęgniarek i po-
łożnych i ich zastępców. 

§ 2. 1. Średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich, średni dobowy czas 
świadczeń pielęgniarskich całkowity oraz średni czas dyspozycyjny pielęgniarki lub położnej w 
ciągu roku oblicza się według wzorów: 

1) Tśpb = (NI x TśpbI) + (NII x TśpbII) + (NIII x TśpbIII), 
2) Tśpc = Tśpb + Tśpp 
– gdzie poszczególne symbole oznaczają: 

Tśpb –  średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich, 
N –  średnią liczbę pacjentów za poprzedni rok kalendarzowy poprzedzający ustalenie 

minimalnej normy  
          (NI - kategoria opieki I, NII – kategoria opieki II, NIII – kategoria opieki III), 

Tśpc – średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity,TśpbI – średni dobowy czas 
świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla kategorii opieki I,TśpbII – średni dobowy czas 
świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla kategorii opieki II,TśpbIII – średni dobowy czas 
świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich dla kategorii opieki III,Tśpp – średni dobowy czas wy-
konania świadczeń pielęgniarskich pośrednich, który może wynosić od 10% do 25% średniego 
dobowego czasu świadczeń pielęgniarskich bezpośrednich; czas ten określa się, biorąc pod uwa-
gę organizację pracy w podmiocie; 

3) Td = Tścp – (Tścuw + Tścod + Tśckp + Tśczl) 
– gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Td – średni czas dyspozycyjny pielęgniarki lub położnej w ciągu roku,
Tścp – średni czas pracy w dniach,Tścuw – średni czas urlopu wypoczynkowego w dniach,
Tścod – średni czas ustawowo przysługujący na opiekę nad dzieckiem w dniach,
Tśckp – średni czas przeznaczony na realizację kształcenia podyplomowego w dniach,
Tśczl – średni czas nieobecności w pracy usprawiedliwiony zaświadczeniem lekarskim w 

dniach.
2. Średnią liczbę pacjentów oraz średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich bezpośred-

nich dla danej kategorii opieki, 
o których mowa w ust. 1 pkt 1, kierownik podmiotu ustala, uwzględniając kategorię opieki, 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672). 2) Zmiany 
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742. 

2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742. 
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do której pacjent został zakwa-lifikowany zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku: 
1) nr 1 do rozporządzenia – w przypadku oddziału o profilu zachowawczym i zabiegowym lub 

innej jednostki lub komór-ki organizacyjnej podmiotu o tym profilu; 
2) nr 2 do rozporządzenia – w przypadku oddziału o profilu psychiatrycznym lub innej jed-

nostki lub komórki organizacyj-nej podmiotu o tym profilu; 
3) nr 3 do rozporządzenia – w przypadku: 
a) zespołu porodowego lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym pro-

filu, w stosunku do rodzących siłami natury, albo 
b) oddziału lub zespołu porodowego o profilu ciąży powikłanej lub innej jednostki lub komór-

ki organizacyjnej podmio-tu o tym profilu, w stosunku do pacjentek zakwalifikowanych do cięcia 
cesarskiego; 

4) nr 4 i 5 do rozporządzenia – odpowiednio w odniesieniu do położnicy i noworodka, w przy-
padku oddziału o profilu położniczo-ginekologicznym w systemie „matka z dzieckiem” lub innej 
jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu; 

5) nr 6 do rozporządzenia – w przypadku oddziału o profilu pediatrycznym lub innej jednostki 
lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu; 

6) nr 7 do rozporządzenia – w przypadku oddziału o profilu dializoterapii lub innej jednostki 
lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu. 

3. Przy ustalaniu minimalnej normy stosuje się wzór: 

Le =  

– gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
Le – liczbę etatów lub równoważników etatów – stanowiącą podstawę obliczenia minimal-

nej normy, 
Tśpc – średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich całkowity, o którym mowa w ust. 1 

pkt 2, w dniach. 

§ 3. W przypadku oddziału o profilu: 
1) anestezjologia i intensywna terapia (stanowisko intensywnej terapii) lub innej jednostki 

lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu, 
2) neonatologicznym lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej podmiotu o tym profilu 
– stosuje się minimalne normy wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 31d 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.3)) dotyczących świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, odno-
szące się do odpowiedniego poziomu referencyjnego. 

§ 4. 1. W przypadku podmiotu wykonującego świadczenia z zakresu leczenia uzależnień przy 
ustalaniu minimalnej normy uwzględnia się przepisy § 1 ust. 1 pkt 1–4 i 8. 

2. W przypadku szpitalnego oddziału ratunkowego lub izby przyjęć przy ustalaniu minimal-
nej normy uwzględnia się liczbę pacjentów w skali roku, stan zatrudnienia i organizacji pracy w 
innych komórkach organizacyjnych podmiotu oraz 

przepisy § 1 ust. 1 pkt 1, 3 i 4. 
3. W przypadku bloku operacyjnego przy ustalaniu minimalnej normy na 1 stół operacyjny w 

trakcie zabiegu operacyj-nego (1 pacjent) uwzględnia się przepisy § 1 ust. 1 pkt 1–4 i 8. 
§ 5. 1. W przypadku utworzenia nowego podmiotu, zmiany rodzaju działalności leczniczej 

lub zmiany zakresu udziela-nych świadczeń zdrowotnych skutkujących utworzeniem nowego od-
działu lub innej jednostki lub komórki organizacyjnej albo zmianą profilu tego oddziału, jednostki 
lub komórki, przy ustalaniu minimalnych norm uwzględnia się: 

1) planowany zakres i rodzaj świadczeń zdrowotnych; 
2) planowaną liczbę pacjentów; 
3) wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki 

transportu i łączności; 
4) harmonogram czasu pracy; 
5) stan zatrudnienia i organizacji pracy w komórkach organizacyjnych nieudzielających 

świadczeń zdrowotnych. 
2. Minimalną normę ustala się w sposób określony w ust. 1 na okres roku, licząc od dnia 

wpisu podmiotu albo wpisu zmian określonych w ust. 1 do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą, o którym mowa w art. 100 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia-
łalności leczniczej. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 
234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, 
Nr 98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, 
poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 
257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 
696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 123, 1016 i 1342. 

Tśpc x 365
Td
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§ 6. W przypadku podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne 
świadczenia zdrowotne przy ustalaniu minimalnych norm uwzględnia się: 

1) wielkość i rozległość terytorialną oraz strukturę demograficzną i narażenia środowiskowe 
charakterystyczne dla obszaru działania tego podmiotu; 

2) zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych, z 
uwzględnieniem świadczeń zdrowotnych udzielanych w miejscu zamieszkania, nauki lub pobytu 
pacjenta; 

3) liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku; 
4) wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki 

transportu i łączności; 
5) harmonogram czasu pracy;6) wykonywane obowiązki związane z prowadzeniem kształ-

cenia podyplomowego;7) stan zatrudnienia i organizacji pracy w komórkach organizacyjnych 
nieudzielających świadczeń zdrowotnych.

§ 7. Minimalne normy ustala się co najmniej raz na trzy lata.

§ 8. Minimalne normy ustalone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
mogą być stosowane nie dłużej niż do dnia 31 marca 2014 r. § 9. Rozporządzenie wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 2013 r.4)4 

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz
Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 28 grudnia 2012 r. (poz. 1545)

ZAŁĄCZNIK NR 1 

KRYTERIA DLA KATEGORII OPIEKI W PRZYPADKU ODDZIAŁU O PROFILU ZACHOWAWCZYM  
I ZABIEGOWYM LUB INNEJ JEDNOSTKI LUB KOMÓRKI OR-

GANIZACYJNEJ PODMIOTU O TYM PROFILU 

Uwaga: przy kwalifikowaniu pacjenta do danej kategorii opieki uwzględnia się następujący 
sposób kwalifikacji:

1) kategoria opieki I – kryteria kategorii opieki I lub nie więcej niż dwa kryteria z kategorii 
opieki II, lub nie więcej niż jedno kryterium z kategorii opieki III; 

2) kategoria opieki II – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki II lub nie więcej niż dwa 
kryteria z kategorii opieki III; 

3) kategoria opieki III – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki III. 

Lp.  KRYTERIA  Kategoria opieki I  Kategoria opieki II  Kategoria opieki III  

1.  AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA 

 pacjent samodzielny  porusza się przy pomocy laski, 
chodzika, wymaga niewielkiej 
pomocy przy wstawaniu z łóż-
ka, zejściu z fotela, większą 
część czasu spędza w łóżku 

 nie opuszcza łóżka, może sam 
lub przy pomocy pielęgniarki 
zmieniać pozycję, transport tyl-
ko na noszach, wózku,  w od-
działach chirurgicznych – opie-
ka w pierwszej dobie po zabiegu 
operacyjnym  

2.  HIGIENA  we własnym zakresie  większość czynności wykonu-
je samodzielnie, niewielka po-
moc przy wykonywaniu toale-
ty, wejściu do wanny, wymaga 
pomocy przy umyciu pleców, 
włosów 

 wymaga pomocy przy wyko-
nywaniu wszystkich czynności 
higienicznych, zmianie bielizny 
pościelowej i osobistej, mycie 
w łóżku, pomoc w toalecie jamy 
ustnej lub wykonanie toalety 
jamy ustnej, wzmożona pielę-
gnacja skóry w szczególności 
postępowanie przeciwodleżyno-
we  

3.  ODŻYWIANIE  samodzielnie  niewielka pomoc, podanie 
tacy lub rozdrobnienie posiłku, 
nadzór nad ilością spożywane-
go posiłku  

wymaga karmienia, rozdrobnie-
nia posiłku  lub odżywiany jest i 
nawadniany pozajelitowo  

4.  WYDALANIE  samodzielnie  wymaga pomocy w zaprowa-
dzeniu do toalety  

przeważnie sygnalizuje swoje 
potrzeby, korzysta z basenu, 
kaczki, często ma założony cew-
nik, może występować biegun-
ka, korzysta z pieluchomajtek  

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie sposobu ustalania 
minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 111, poz. 1314), które traci moc z dniem 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecz-niczej (Dz. U. Nr 
112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742).
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5. POMIAR 
PARAMETRÓW 
ŻYCIOWYCH 

podstawowe parametry 
mierzone 2 x na dobę 

podstawowe parametry mie-
rzone częściej niż 2 x na 
dobę, wykonywanie innych 
zabiegów np. prowadzenie 
bilansu 

podstawowe parametry mie-
rzone częściej niż 2 x na dobę, 
założenie i prowadzenie kart 
obserwacji, prowadzony bilans 
płynów,  płynów, oznaczenie 
masy ciała itp.  pobieranie pró-
bek krwi, moczu  i innych wy-
dzielin częściej niż 2 x  na dobę  

6.  LECZENIE  doustne, sporadycznie do-
żylne, podskórne (np. pre-
medykacja) domięśniowo, 
podanie kropli do oczu, 
uszu, leczenie skóry– ma-
ści, zasypki stosowane sa-
modzielnie 

 doustne, domięśniowe, do-
żylne,  w oddziałach zabiego-
wych wykonywanie opatrun-
ków 2 x na dobę,

 w oddziałach dermatologicz-
nych kąpiele, pędzlowanie ślu-
zówek, zawijanie, stosowanie 
maści zasypek 2 x na dobę  
domięśniowe, dożylne, wlewy 
dożylne i doodbytnicze, zmia-
na opatrunku częściej niż 2 x 
na dobę, odsysanie wydzieliny  
z rany pooperacyjnej, kąpiele 
lecznicze, pędzlowanie śluzó-
wek, stosowanie maści, zasy-
pek częściej niż 2 x na  dobę  

7.  EDUKACJA 
ZDROWOTNA 
I WSPARCIE 
PSYCHICZNE 

pełna wiedza na temat zdro-
wia i choroby, wymaga pod-
stawowych informacji o od-
dziale (topografia, rozkład 
dnia w oddziale, uprawnie-
nia pacjenta, nazwiska osób 
opiekujących się, planowa-
ne postępowanie pielęgna-
cyjne) nie wymaga wspar-
cia psychicznego 

 słaba orientacja w sprawach 
zdrowia, wymaga informa-
cji o zdrowiu i chorobie oraz 
wsparcia psychicznego, ma-
nifestuje pewien poziom lęku, 
nastrój nieco obniżony  

brak wiedzy o zdrowiu  i cho-
robie, wymaga informacji oraz 
wsparcia psychicznego, często 
wysoki poziom lęku, zdezorien-
towany,  nastrój depresyjny, 
rodzina pacjenta powinna być 
objęta programem edukacyj-
nym i wsparciem psychicznym  

ZAŁĄCZNIK NR 2 

KRYTERIA DLA KATEGORII OPIEKI W PRZYPADKU ODDZIAŁU O PROFILU PSYCHIATRYCZNYM  
LUB INNEJ JEDNOSTKI LUB KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ PODMIOTU O TYM PROFILU 

Uwaga: przy kwalifikowaniu pacjenta do danej kategorii opieki uwzględnia się następujący sposóbkwalifikacji:
1)  kategoria opieki I – kryteria kategorii opieki I lub nie więcej niż dwa kryteria z kategoriiopieki II, lub nie więcej niż jedno 

kryterium z kategorii opieki III;
2) kategoria opieki II – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki II lub nie więcej niż dwakryteria z kategorii opieki III;
3)  kategoria opieki III – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki III. 

Lp.  KRYTERIA  Kategoria opieki I  Kategoria opieki II  Kategoria opieki III  

1.  AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA  

pacjent samodzielny  porusza się przy pomocy laski, 
chodzika, wymaga pomocy 
przy wstaniu z łóżka, z fotela, 
większą część czasu spędza w 
łóżku

nie opuszcza łóżka, pozycję 
zmienia sam lub przy pomo-
cy pielęgniarki, transport na 
wózku  lub noszach  

2.   HIGIENA  we własnym zakresie  większość czynności wyko-
nuje samodzielnie, niewielka 
pomoc przy wykonywaniu to-
alety, wejściu do wanny,  pod 
prysznic, wymaga pomocy 
przy umyciu pleców, włosów 

wymaga pomocy przy wy-
konywaniu wszystkich czyn-
ności higienicznych, zmianie 
bielizny pościelowej i  osobi-
stej, mycie w łóżku, pomoc w 
toalecie jamy ustnej, wzmo-
żona pielęgnacja skóry w 
szczególności postępowanie 
przeciwodleżynowe  

3.  ODŻYWIANIE samodzielnie niewielka pomoc, podanie 
tacy lub rozdrobnienie posiłku,

nadzór nad ilością spożywa-
nego posiłku  wymaga kar-
mienia, rozdrobnienia posiłku 
lub odżywiany jest i nawad-
niany pozajelitowo  

4.  WYDALANIE  samodzielnie wymaga pomocy w zaprowa-
dzeniu do toalety 

przeważnie sygnalizuje swoje 
potrzeby, korzysta z basenu, 
kaczki, często ma założony 
cewnik,  może występować 
biegunka, korzysta z pielu-
chomajtek  
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5. POMIAR 
PARAMETRÓW 
ŻYCIOWYCH 

podstawowe parametry 
mierzone 2 x na dobę

podstawowe parametry mie-
rzone częściej niż 2 x dobę, 
wykonywanie innych zabiegów 
np. prowadzenie bilansu pły-
nów, kontrola masy ciała itp. 

kontrola stanu fizycznego 
osoby unieruchomionej lub 
izolowanej nie rzadziej niż co 
15 minut oraz dokumentowa-
nie ww. obserwacji w kartach 
zastosowania unieruchomie-
nia i izolacji  

6.  LECZENIE doustne, sporadycznie do-
żylne, domięśniowe, pod 
inną postacią niż doustne, 
leki, przyjmuje bez oporów 

doustne, domięśniowe, ewen-
tualnie dożylne,  okresowo od-
mawia przyjmowania leków, 
niewielkie nasilenie objawów 
ubocznych polekowych

domięśniowe, dożylne, pod-
skórne, wlewy dożylne i dood-
bytnicze, oponuje przeciwko 
leczeniu, wymaga interwencji 
osób trzecich przy podawaniu 
leków lub przy wykonywaniu 
zabiegów, występują ciężkie 
objawy uboczne, polekowe np. 
złośliwy zespół neuroleptyczny  

7. EDUKACJA 
ZDROWOTNA 
I WSPARCIE 
PSYCHICZNE 

 pełna wiedza na temat 
zdrowia i choroby,  wyma-
ga podstawowych informa-
cji o oddziale (topografia, 
rozkład dnia w oddziale, 
uprawnienia pacjenta, na-
zwiska osób opiekujących 
się, planowane postępowa-
nie pielęgnacyjne) 

słaba orientacja w sprawach 
zdrowia, wymaga informacji o 
zdrowiu i chorobie oraz wspar-
cia psychicznego, manifestuje 
pewien poziom lęku, wymaga 
oddziaływań psychoedukacyj-
nych

brak wiedzy o zdrowiu  i cho-
robie, wymaga informacji 
oraz wsparcia psychicznego, 
często wysoki poziom lęku, 
zdezorientowany, nastrój de-
presyjny; pacjent i jego ro-
dzina wymagają wsparcia i 
podjęcia działań psychoedu-
kacyjnych  

8. ZACHOWANIA 
AGRESYWNE 

spokojny, bez słownych i 
czynnych zachowań agre-
sywnych  

agresja słowna w stosunku do 
pacjentów i personelu  

agresja słowna i czynna w 
stosunku  do pacjentów i per-
sonelu, niszczenie sprzętów 
w oddziale, autoagresja, nad-
mierne pobudzenie seksualne  

9. DEZORGANIZACJA 
ZACHOWANIA  

brak niewielka dezorganizacja za-
chowania bez wpływu  na pod-
stawowe czynności życiowe 

nasilona dezorganizacja za-
chowania  

10. NAPĘD 
PSYCHORUCHO-
WY

prawidłowy okresowo niepokój ruchowy, 
głośno mówi, śpiewa, nastrój 
labilny, dysforia, euforia  lub 
porusza się powoli, zastyga, 
halucynuje wzrokowo i słu-
chowo, powolny, siedzi bez-
czynnie lub staje nieruchomo, 
odpowiada cicho, szeptem 
lub wcale, nastrój obojętny, 
sztywna mimika twarzy 

nadmiernie aktywny, pobu-
dzony psychoruchowo, dys-
foryczny, stale przemieszcza 
się w oddziale, domaga się 
wyjścia poza oddział, gło-
śno mówi, krzyczy, płacze, 
szarpie się (pacjent unieru-
chomiony), zaczepia innych, 
niszczy ubranie, okalecza się, 
rzuca przedmiotami, całkowi-
ty bezruch (stupor)  

11. DEPRESJA  bezsenność lub nadmierna 
senność, lęk 

obniżenie nastroju i napędu 
psychoruchowego, zaburzenia 
snu, lęk okresowy lub prze-
wlekły, dysregulacja rytmów 
biologicznych,  układu auto-
nomicznego (zaburzenia snu, 
lęk, zaparcia, bóle głowy), we-
wnętrzny niepokój, drażliwość

aktywność fizyczna i psy-
chiczna obniżona, uboga 
mimika twarzy, zaniedbany 
wygląd,  nie reaguje na pró-
by nawiązania kontaktu, nie 
odpowiada na pytania, odma-
wia przyjmowania posiłków i 
płynów  

12. MYŚLI SAMOBÓJ-
CZE

brak  wypowiada myśli samobójcze, 
ale nie ma tendencji do ich re-
alizacji 

po próbie samobójczej, wy-
powiada myśli samobójcze,  
ma  tendencje do ich realiza-
cji, w wywiadzie próby samo-
bójcze, wymaga stałej obser-
wacji pielęgniarskiej  

13. OBJAWY 
PSYCHOTYCZNE 

 brak lub niewielkie  umiarkowane nasilenie bez 
aktywności psychotycznej 

 ciężkie, masywne objawy 
wytwórcze z nasiloną aktyw-
nością psychotyczną  

14. ŚWIADOMOŚĆ  świadomość prawidłowa senny, na zadawane pytania 
odpowiada z opóźnieniem, 
zdezorientowany w czasie 

dezorientacja, przymglenie, 
majaczenie, splątanie  

15. UDZIAŁ 
W TERAPII  

chętnie uczestniczy w zaję-
ciach terapeutycznych 

okresowo uczestniczy w za-
jęciach terapeutycznych, nie 
kończy podjętych zadań 

nie uczestniczy w życiu spo-
łeczności i terapii zajęciowej  
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16. EDUKACJA 
ZDROWOTNA 
I WSPARCIE 
PSYCHICZNE 

pełna wiedza na temat zdro-
wia i choroby, wymaga pod-
stawowych informacji o od-
dziale (topografia, rozkład 
dnia w oddziale, uprawnie-
nia pacjenta, nazwiska osób 
opiekujących się, planowa-
ne postępowanie pielęgna-
cyjne) nie wymaga wspar-
cia psychicznego

słaba orientacja w sprawach 
zdrowia, wymaga informacji o 
zdrowiu i chorobie oraz wspar-
cia psychicznego, manifestuje 
pewien poziom lęku, nastrój 
nieco obniżony 

brak wiedzy o zdrowiu i cho-
robie, wymaga informacji 
oraz wsparcia psychicznego, 
często wysoki poziom lęku, 
zdezorientowany, nastrój de-
presyjny, rodzina pacjenta 
powinna być objęta progra-
mem edukacyjnym i wspar-
ciem psychicznym  

ZAŁĄCZNIK NR 3

KRYTERIA DLA KATEGORII OPIEKI W PRZYPADKU ZESPOŁU PORODOWEGO  
LUB INNEJ JEDNOSTKILUB KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ PODMIOTU O TYM PROFILU,  

W STOSUNKU DO RODZĄCYCH SIŁAMINATURY ALBO W PRZYPADKU ODDZIAŁU  
LUB ZESPOŁU PORODOWEGO O PROFILU CIĄŻY POWIKŁANEJ LUB INNEJ JEDNOSTKI  

LUB KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ PODMIOTU O TYM PROFILU, W STOSUNKU  
DO PACJENTEK ZAKWALIFIKOWANYCH DO CIĘCIA CESARSKIEGO

Uwaga: przy kwalifikowaniu pacjenta do danej kategorii opieki uwzględnia się następujący 
sposób kwalifikacji: 

1)  kategoria opieki I – kryteria kategorii opieki I lub nie więcej niż dwa kryteria z 
kategorii opieki II, lub nie więcej niż jedno kryterium z kategorii opieki III; 

2)  kategoria opieki II – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki II lub nie więcej niż 
dwa kryteria z kategorii opieki III; 

3)  kategoria opieki III – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki III. 

Lp.  KRYTERIA  Kategoria opieki I  Kategoria opieki II  Kategoria opieki III  

1.  I OKRES PORODU  1. Ciąża >37 Hbd; płód po-
jedynczy, żywy, położenie 
podłużne-główkowe  

1. Ciąża >32 <37 Hbd i 
powyżej 40 Hbd; ciąża 
bliźniacza lub pojedyncza 
położenie nieprawidłowe  

1. Ciąża <32 Hbd, ciąża 
mnoga, położenie płodu 
nieprawidłowe lub ciąża 
martwa  

2. Przebieg ciąży prawidło-
wy bez dolegliwości ze 
strony innych układów  

2. Wywiad położniczy ob-
ciążony, w tej lub po-
przednich ciążach  

2. Wywiad położniczy obcią-
żony lub choroby innych 
układów  

3. Pozycja dowolna, rodzą-
ca chodzi  

3. Pozycja częściowo ogra-
niczona  

3. Rodząca leżąca  

4. Pełna samodzielność w 
zakresie czynności higie-
nicznych  

4. Wymaga pomocy w to-
alecie ciała, szczególnie 
higiena krocza 

 4. Wymaga stałej pomocy 
w utrzymaniu higieny cia-
ła  

5. Dieta lekkostrawna, pły-
ny wg potrzeb  

5. Dieta płynna z ograni-
czeniami 

 5. Dieta ścisła  

6. Rutynowy pomiar para-
metrów życiowych  

6. Pomiar parametrów ży-
ciowych co 2 godziny  

6. Pomiar parametrów ży-
ciowych co 15 minut (kar-
ta obserwacji)  

7. Rutynowa kontrola akcji 
serca płodu (monitorowa-
nie dłuższe przy przyjęciu 
rodzącej do oddziału)  

7. Okresowe monitorowa-
nie ASP (dodatkowo)  

7. Stałe monitorowanie ASP  

8. Postęp porodu prawidło-
wy, do 8 godzin  

8. Zaburzenia w postępie 
porodu lub planowane 
ciecie cesarskie  

8. Zaburzenia czynności 
skurczowej macicy, brak 
postępu porodu  lub nagle 
cięcie cesarskie  

9. Potrzeby wydalania za-
spokaja sama  

9. Wymaga podania basenu  9. Cewnikowanie lub cewnik 
na stałe  

10. Zachowany pęcherz 
płodowy, pęknięcie o cza-
sie  

10. Pęknięty pęcherz płodo-
wy, odpływa prawidłowy 
płyn owodniowy  

10. Odpływa płyn owodnio-
wy o nieprawidłowym 
zabarwieniu i woni lub w 
dużej ilość  

11. Rodząca stosuje ćwi-
czenia oddechowe, relak-
sujące, korzysta z udo-
godnień  

11. Rodząca wymaga in-
struktażu odnośnie ćwi-
czeń oddechowych i re-
laksujących  

11. Rodząca wymaga sta-
łej pomocy w stosowaniu 
ćwiczeń oddechowych i 
relaksujących  
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12. Otrzymuje leki doustne, 
doodbytnicze, domięśnio-
we  

12. Otrzymuje leki doustne, 
doodbytnicze, domięśnio-
we, dożylne  

12. Otrzymuje leki parente-
ralnie, infuzja (dożylnie)  

13. Pozytywne nastawie-
nie rodzącej do porodu, 
dobra orientacja co do 
przebiegu porodu, dobry 
kontakt z położną, rodzą-
ca jest spokojna i opano-
wana  

13. Mierna orientacja co do 
przebiegu porodu, utrud-
niony kontakt z położną, 
rodząca nieopanowana, 
niespokojna, wymaga 
okresowego wsparcia 
osoby towarzyszącej  

13. Negatywny stosunek 
do porodu i osób towa-
rzyszących, brak orien-
tacji w przebiegu porodu, 
wymaga stałej obecności 
położnej  

2.  II OKRES PORODU  1. Czas przebiegu do 2 go-
dzin  

1. Przedłużający się ponad 
2 godziny 

1. Poród zabiegowy, nagłe 
cięcie cesarskie  

2. Podczas parcia pozycja 
dowolna  

2. Podczas parcia pozycja 
ograniczona  

2. Podczas parcia pozycja 
wymuszona  

3. Wymaga zapewnienia 
czystości krocza  

3. Wymaga zapewnienia 
czystości krocza  

3. Wymaga zapewnienia 
czystości krocza i okolic 
przylegających  

4. Ochrona krocza 4. Znieczulenie, nacięcie 
krocza  

4. Pęknięcie krocza, rozle-
gle nacięcie  

5. Rodząca aktywnie 
uczestniczy w porodzie 

 5. Rodząca wymaga nauki, 
pomocy przy parciu  

5. Rodząca wymaga ak-
tywnej pomocy, biernie 
uczestniczy w porodzie  

6. Zastosowanie mają pkt 
4–7,9, 12 i 13 dotyczące 
I okresu porodu  

6. Zastosowanie mają pkt 
4–7, 9, 12 i 13 dotyczące 
I okresu porodu  

6. Zastosowanie mają pkt 
4–7, 9, 12 i 13 dotyczące 
I okresu porodu  

3.  III OKRES PORODU  1. Noworodek w skali Apgar 
7–10 pkt  

1. Noworodek w skali Apgar 
4–6 pkt  

1. Noworodek w skali Apgar 
0–3 pkt  

2. Waga noworodka 2500-
4000 g  

2. Waga noworodka poniżej 
2500 g lub powyżej 4000 
g  

2. Waga noworodka poniżej 
1500 g, wady u noworod-
ka, martwo urodzony lub 
umierający po porodzie  

3. Bardzo dobry kontakt 
matki z noworodkiem  

3. Kontakt matki z nowo-
rodkiem zaburzony, mat-
ka obojętna  

3. Brak kontaktu lub nie-
chęć matki do noworodka  

4. Bierne i czynne prowa-
dzenie III okresu porodu, 
popłód kompletny  

4. Czynne prowadzenie III 
okresu porodu; wątpliwo-
ści w ocenie popłodu  

4. Patologia III okresu po-
rodu, zabiegi manualne 
lub instrumentalne  

5. Krwawienie z dróg rod-
nych do 200 ml 

5. Krwawienie z dróg rod-
nych powyżej 200 ml  

5. Krwotok z dróg rodnych  

6. Kanał rodny bez obrażeń  6. Otarcia, pęknięcia kanału 
rodnego,  nacięcie krocza 

 6. Pęknięcie krocza II lub 
III stopnia  

7. Zastosowanie mają pkt 
4–6, 9, 12 i 13 dotyczące 
I okresu porodu 

 7. Zastosowanie mają pkt 
4–6, 9, 12 i 13 dotyczące 
I okresu porodu  

7. Zastosowanie mają pkt 
4–6, 9, 12 i 13 dotyczące 
I okresu porodu  

4.  IV OKRES PORODU  1. Skrócony czas przeby-
wania na sali porodowej  

1. Dwugodzinna obserwa-
cja  

1. Obserwacja powyżej 2 
godzin  

2. Rutynowy pomiar para-
metrów życiowych, wyso-
kości dna macicy, krwa-
wienia z dróg rodnych 

 2. Pomiar parametrów ży-
ciowych co 15 min., kon-
trola wysokości dna ma-
cicy i krwawienia z dróg 
rodnych (krwawienie 
zwiększone)  

2. Opieka po znieczuleniu 
ogólnym, dokładna ob-
serwacja i pomiar pa-
rametrów życiowych, 
wysokości dna macicy i 
krwawienia z dróg rod-
nych  

3. Matka karmi dziecko 
piersią  

3. Matka wymaga pomocy 
w przystawieniu dziecka 
do piersi  

3. Matka nie karmi dziec-
ka piersią, zły kontakt z 
dzieckiem lub brak  

4. Dobra orientacja matki 
w sprawach zdrowia, sa-
mopielęgnacji w połogu, 
opieki nad dzieckiem, do-
bry kontakt z otoczeniem  

4. Matka wymaga pomo-
cy w spożyciu posiłku, 
wymaga informacji o sa-
mopielęgnacji w połogu, 
pielęgnacji noworodka, 
wymaga wsparcia osób 
bliskich 

 4. Brak orientacji matki w 
sprawach zdrowotnych, 
wymaga wsparcia psy-
chicznego  ze strony po-
łożnej  
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ZAŁĄCZNIK NR 4

KRYTERIA DLA KATEGORII OPIEKI W PRZYPADKU ODDZIAŁU O PROFILU POŁOŻNICZO--
-GINEKOLOGICZNYM W SYSTEMIE „MATKA Z DZIECKIEM” LUB INNEJ JEDNOSTKI LUB KO-
MÓRKI ORGANIZACYJNEJ PODMIOTU O TYM PROFILU – W ODNIESIENIU DO POŁOŻNICY 

Uwaga: przy kwalifikowaniu pacjenta do danej kategorii opieki uwzględnia się następujący 
sposób kwalifikacji: 

1) kategoria opieki I – kryteria kategorii opieki I lub nie więcej niż dwa kryteria z kategorii 
opieki II, lub nie więcej niż jedno kryterium z kategorii opieki III; 

2) kategoria opieki II – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki II lub nie więcej niż dwa 
kryteria z kategorii opieki III; 

3) kategoria opieki III – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki III. 

Lp.  KRYTERIA  Kategoria opieki I  Kategoria opieki II  Kategoria opieki III  

1. AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA 

ciąża pojedyncza, poród 
fizjologiczny bez na-
cięcia krocza lub z nie-
wielkim pęknięciem I°, 
ciąża przebiegała bez 
powikłań, ukończona w 
terminie porodu, położ-
nica chodząca 

ciąża mnoga – bliźnięta, poród z 
nacięciem i rozległym uszkodze-
niem krocza, zabiegowy; ciąża 
o podwyższonym ryzyku, za-
kończona przed lub po upływie 
terminu porodu; przebieg poro-
du był częściowo zaburzony, na-
cięcie lub pęknięcie krocza II°, 
położnica większą część czasu 
spędza w łóżku 

ciąża mnoga – troje lub więcej 
dzieci, ukończona cięciem cesar-
skim, interwencja w jamie macicy, 
w związku z krwotokiem poporo-
dowym, uszkodzenie spojenia ło-
nowego; ciąża wysokiego ryzyka, 
pęknięcie krocza III°, położnica 
leżąca, nie opuszcza łóżka, może 
sama zmieniać pozycję  

2.  HIGIENA położnica wykonuje sa-
modzielnie czynności 
higieniczne, kąpiel i to-
aletę noworodka wyko-
nuje przy pomocy po-
łożnej 

 wymaga wykonania toalety kro-
cza lub wykonuje samodzielnie, 
lecz wymaga pomocy położnej 
podczas kąpieli pod natryskiem; 
u noworodka wykonuje tylko 
niektóre czynności higieniczno-
-pielęgnacyjne, wymaga pomo-
cy i nadzoru ze strony położnej  

wymaga toalety całego ciała, pie-
lęgnacją noworodka zajmuje się 
położna  

3.  ODŻYWIANIE położnica wymaga die-
ty dla matki karmiącej, 
samodzielnie spożywa 
posiłki 

położnica wymaga diety dla 
matki karmiącej lub połączonej 
ze specjalną dietą w związku z 
chorobami współistniejącymi, 
wymaga pomocy w spożywaniu 
posiłków (pokrojenie, rozdrob-
nienie)  

położnica ma dietę półpłynną lub 
wymaga pomocy przy spożywaniu 
np. podanie pokarmu, pojniczka 
lub odżywiana jest parenteralnie  

4.  WYDALANIE położnica sama zaspo-
kaja potrzebę wydala-
nia, 

położnica ma trudności z odda-
waniem moczu, wymaga pro-
wokacji, 

położnica ma trudności z oddawa-
niem moczu – wymaga  czynność 
pęcherza moczowego i jelit prawi-
dłowa  istnieją trudności z odda-
waniem stolca (zaparcia)  cewni-
kowania lub ma założony cewnik, 
prowadzona jest karta kontroli 
przyjmowanych i wydalanych pły-
nów, istnieją trudności z oddawa-
niem stolca  

5.  POMIAR 
PARAMETRÓW 
ŻYCIOWYCH  

podstawowe parametry 
(temperatura, tętno), 
wysokość dna macicy, 
kontrola krwawienia, 
odchodów, stan krocza 
– pomiar i obserwacja 
2 x na dobę 

podstawowe parametry (tem-
peratura, tętno), wysokość dna 
macicy, kontrola krwawienia, 
odchodów, stan krocza – pomiar 
i obserwacja częściej niż 2 x na 
dobę oraz dodatkowo pomiar ci-
śnienia tętniczego krwi  

prowadzona jest karta ścisłej ob-
serwacji  

6.  LECZENIE nie wymaga podawania 
leków

  otrzymuje leki doustnie, do-
mięśniowo, podskórnie, dood-
bytniczo  

otrzymuje leki dożylnie, ma pod-
łączoną kroplówkę, może być 
przetaczana krew  

7.  EDUKACJA 
ZDROWOTNA 
I WSPARCIE 
PSYCHICZNE  

położnica zna zasady 
pielęgnacji noworod-
ka, karmienia piersią 
i zdrowego stylu życia 
w okresie połogu, nie 
wymaga wsparcia psy-
chicznego, ma dobry 
kontakt z dzieckiem, 
chętnie karmi piersią  

położnica ma słabą orientację 
na temat pielęgnacji noworod-
ka, karmienia piersią i zdrowe-
go stylu życia w okresie połogu, 
wymaga wsparcia położnej i 
osób bliskich, nie jest przeko-
nana do karmienia piersią

  położnica nie zna zasad pielę-
gnacji noworodka, nie jest prze-
konana do karmienia piersią i nie 
zna techniki karmienia oraz zasad 
zdrowego stylu życia w okresie 
połogu, wymaga edukacji  w tym 
zakresie, brak kontaktu z dziec-
kiem, wymaga profesjonalnego 
wsparcia psychicznego (dziec-
ko urodzone w stanie ciężkim, z 
wadą lub zmarło)  



30

ZAŁĄCZNIK NR 5

KRYTERIA DLA KATEGORII OPIEKI W PRZYPADKU ODDZIAŁU O PROFILU POŁOŻNICZO--
-GINEKOLOGICZNYM W SYSTEMIE „MATKA Z DZIECKIEM” LUB INNEJ JEDNOSTKI LUB KO-
MÓRKI ORGANIZACYJNEJ PODMIOTU O TYM PROFILU – W ODNIESIENIU DO NOWORODKA 

Uwaga: przy kwalifikowaniu noworodka do danej kategorii opieki uwzględnia się następujący 
sposóbkwalifikacji:

1) kategoria opieki I – kryteria kategorii opieki I lub nie więcej niż dwa kryteria z kategoriiopieki II;
2) kategoria opieki II – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki II.

Lp. KRYTERIA  Kategoria opieki I  Kategoria opieki II  

1. MASA URODZENIOWA  2501 – 4000 g 2000 – 2500 g lub > 4000 g  

2.  SKALA APGAR  8 – 10 pkt  5 – 7 pkt  

3.  URAZY POPORODOWE  nie ma  krwiak zewnątrzczaszkowy, wybroczy-
ny na skórze, złamanie obojczyka, pora-
żenie splotu barkowego  

4.  WADY WRODZONE   nie ma  wady układu kostno – stawowego, wady 
twarzoczaszki, układu nerwowego, wady 
serca, inne wady wrodzone na etapie 
diagnozy nie wymagające natychmia-
stowej interwencji chirurgicznej  

5.  HIGIENA I PIELĘGNACJA  codzienna kąpiel noworodka, pie-
lęgnacja kikuta pępowinowego wy-
konywana przez położne, matka 
wykonuje samodzielnie toaletę no-
worodka podczas przewijania, skóra 
i śluzówki bez zmian patologicznych

 toaleta krótkotrwała, pojedyncze ogni-
ska zmian na skórze i błonach śluzo-
wych, pomoc położnej podczas prze-
wijania i toalety noworodka oraz przy 
pielęgnacji kikuta pępowinowego  

6.  ODDYCHANIE  oddycha prawidłowo zaburzenia oddychania np.: oddech 
przyśpieszony, postękiwanie, tymczaso-
wa tlenoterapia i odśluzowywanie dróg 
oddechowych  

7.  ODŻYWIANIE  karmienie piersią na żądanie, matka 
samodzielnie, prawidłowo przysta-
wia noworodka do piersi 

pomoc położnej przy dostawianiu nowo-
rodka do piersi, karmienie pokarmem 
matki przy pomocy kieliszka lub łyżecz-
ki, wymaga dokarmiania i dopajania  

8.  WYDALANIE  prawidłowo wydalony stolec, mocz 
i gazy

problemy z zaspokojeniem potrzeb fi-
zjologicznych, wymaga pomocy położ-
nej poprzez odpowiednie ułożenie bądź 
jednorazowe zastosowanie rurki dood-
bytniczej  

9.  ŻÓŁTACZKA NOWORODKÓW  fizjologiczna  wymaga fototerapii – hiperbilirubinemia  

10.  OBSERWACJE I POMIAR 
PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH  

obserwacja i pomiary podstawo-
wych parametrów życiowych doko-
nywane są 2 x na dobę 

obserwacja i pomiary podstawowych 
parametrów życiowych dokonywane są 
3 x na dobę lub więcej w ciągu dnia  

11.  BADANIA DIAGNOSTYCZE testy przesiewowe na fenyloketonurię i hipotyre-
ozę  testy przesiewowe na fenyloketonurię i hipo-
tyreozę, 

dodatkowo poziom bilirubiny, glikemia, morfologia krwi, 
gazometria, elektrolity, posiewy, wymazy, analiza moczu  

12.  LECZENIE PROFILAKTYKA  szczepienia leki doustne, iniekcje domięśniowe, wlewy kroplowe do-
żylne, krople, maści, kąpiele lecznicze 

 

ZAŁĄCZNIK NR 6

KRYTERIA DLA KATEGORII OPIEKI W PRZYPADKU ODDZIAŁU O PROFILU PEDIATRYCZNYM LUB  
INNEJ JEDNOSTKI LUB KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ PODMIOTU O TYM PROFILU 

Uwaga: przy kwalifikowaniu pacjenta do danej kategorii opieki uwzględnia się następujący sposób kwalifikacji: 
1)  kategoria opieki I – kryteria kategorii opieki I lub nie więcej niż dwa kryteria z kategorii opieki II, lub nie więcej niż jedno 

kryterium z kategorii opieki III; 
2)  kategoria opieki II – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki II lub nie więcej niż dwa kryteria z kategorii opieki III; 
3)  kategoria opieki III – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki III. 
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Lp.  KRYTERIA  Kategoria opieki I  Kategoria opieki II  Kategoria opieki III  

1.  AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA  

pacjent samodzielne lub przebywające 
na stałe z rodzicami

pacjent wymaga pomocy przy wsta-
waniu, większą część czasu spędza w 
łóżku 

pacjent unieruchomione, w oddziale za-
biegowym – I doba po zabiegu  

2.  HIGIENA we własnym zakresie lub przez rodziców 
przebywających na stałe z pacjentem 

 niewielka pomoc przy wykonaniu toa-
lety 

nie sygnalizuje potrzeb wymaga peł-
nego wsparcia przy wykonaniu toalety, 
wzmożona pielęgnacja skóry w szcze-
gólności postępowanie przeciwodleży-
nowe lub założony cewnik  

3.   KARMIENIE 
I ODŻYWIANIE 

samodzielnie lub pacjent karmiony 
piersią lub przebywający na stałe z ro-
dzicami  

niewielka pomoc, rozdrobnienie posiłku, 
schłodzenie płynów do picia  

wymaga karmienia  

4.  WYDALANIE  samodzielnie  wymaga pomocy w zaprowadzeniu do 
toalety  

przeważnie sygnalizuje swoje potrzeby, 
korzysta z basenu, kaczki, często ma 
założony cewnik, może występować 
biegunka, korzysta z pieluchomajtek  

5. POMIAR 
PARAMETRÓW 
ŻYCIOWYCH 

podstawowe parametry 2 x na dobę  podstawowe parametry częściej niż 2x 
na dobę lub podstawowe 2x na dobę i 
pobieranie prób do badań  

podstawowe parametry częściej niż 2x 
na dobę, pobieranie prób krwi, moczu 
i innych wydzielin częściej niż 2x na 
dobę, stałe monitorowanie  parametrów 
życiowych  

6.   LECZENIE doustne, nawadnianie dożylne, podskór-
ne (np. premedykacja), podanie kropli, 
maści do oczu, uszu, leczenie skóry, błon 
śluzowych, maści, zasypki itp.  

leczenie dożylne, opatrunki 2x na dobę, 
inhalacje (zabiegi zajmujące 60–90 mi-
nut) 

podawanie tlenu, wlewy dożylne i do-
odbytniczo, opatrunki częściej niż 2x na 
dobę, (zabiegi zajmujące więcej niż 90 
minut)  

7. EDUKACJA 
ZDROWOTNA 
ORAZ WSPARCIE
DZIECKA I RODZICÓW 

pełna wiedza na temat choroby, wyma-
ga podstawowych informacji uzupeł-
niających dotyczących stanu zdrowia, 
planu opieki praw pacjenta, organizacji 
oddziału 

słaba orientacja o chorobie, wymaga 
wsparcia, manifestuje lęk  

brak wiedzy o chorobie wymaga pełnej 
edukacji i przygotowania do samopielę-
gnacji, manifestuje lęk  

ZAŁĄCZNIK NR 7

KRYTERIA DLA KATEGORII OPIEKI W PRZYPADKU ODDZIAŁU O PROFILU DIALIZOTERAPII LUB  
INNEJ JEDNOSTKI LUB KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ PODMIOTU O TYM PROFILU 

Uwaga: przy kwalifikowaniu pacjenta do danej kategorii opieki uwzględnia się następujący sposób kwalifikacji:
1) kategoria opieki I – kryteria kategorii opieki I lub nie więcej niż dwa kryteria z kategorii opieki II; 
2) kategoria opieki II – co najmniej trzy kryteria kategorii opieki II. 

Lp. KRYTERIA  Kategoria opieki I Kategoria opieki II  
1. AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA  pacjent unieruchomiony w czasie dializy, nie wyma-

ga pomocy w zmianie pozycji i wygodnym ułożeniu, 
po dializie pacjent samodzielny 

pacjent wymaga niewielkiej pomocy przy zaściele-
niu fotela, przy wstawaniu i ułożeniu się na fotelu, 
wejściu na wagę przy pionizacji  

2. HIGIENA  pacjent samodzielny po dia-
lizie, w trakcie trwania zabiegu nie ma 
potrzeby wykonywania czynności hi-
gienicznych 

pacjent samodzielny po dializie, w trakcie trwania 
zabiegu nie ma potrzeby wykonywania czynności 
higienicznych 

pacjent samodzielny w zakresie toalety twarzy, 
jamy ustnej, rąk,  nie wymaga wykonywania innych 
czynności higienicznych  

3.  ODŻYWIANIE pacjent samodzielny pacjent wymaga niewielkiej pomocy, podania tacy 
z posiłkiem, kubka lub talerza, rozdrobnienia po-
karmu  

4.  WYDALANIE  pacjent nie zgłasza potrzeb pacjent wymaga podania basenu lub kaczki  
5.  POMIAR PARAMETRÓW ŻYCIOWYCH w czasie trwania dializy: dwukrotny pomiar ciśnienia 

tętniczego krwi, tętna, temperatury ciała oraz ozna-
czenie masy ciała 

w czasie trwania dializy: co najmniej trzykrotny po-
miar ciśnienia tętniczego krwi, tętna, temperatury 
ciała, oraz oznaczenie masy ciała, co najmniej jed-
nokrotne pobranie próbek krwi  

6. LECZENIE leczenie przez przetokę tętniczo-żylną do 4,5 godz., 
stosowanie zasypek leczniczych na skórę, wlewy 
kroplowe przez przetokę, wykonanie opatrunku na 
przetoce, wykonanie iniekcji podskórnych 

leczenie przez „świeżą” przetokę tętniczo-żylną, 
wkłucie centralne, leczenie doustne, wykonanie 
więcej niż jednego opatrunku w czasie trwania 
dializy, częste stosowanie zasypek leczniczych, 
zmniejszenie objawów ubocznych dializy, stosowa-
nie kompresów i przymoczek  

7.  EDUKACJA ZDROWOTNA I OPIEKA 
PSYCHOSPOŁECZNA 

pełna wiedza na temat choroby i leczenia, dobra 
orientacja w sprawach zdrowia, nie wymaga wspar-
cia psychicznego, wymaga informacji o planach po-
stępowania pielęgniarskiego 

wymaga informacji o chorobie i leczeniu, diecie, 
sposobach zachowania lub poprawy zdrowia, pla-
nach postępowania pielęgniarskiego oraz wsparcia 
psychicznego, pacjenci przebywający po raz pierw-
szy na oddziale, zapoznawani z topografią oddzia-
łu, planem leczenia  
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Pielęgniarki i położne w dobie przekształceń  
jednostek sektora ochrony zdrowia 

Konferencja zorganizowana przez Zespół ds. Organizacji i Zarządzania działający 
przy OIPiP, która odbyła się w Ośrodku Kształcenia  w Łaziskach Górnych

Uczestnikami Konferencji byli Dyrekto-
rzy ds. Pielęgniarstwa, Pielęgniarki Naczelne, 
Przełożone, Oddziałowe szpitali, dla których 
nie jest obojętny los zatrudnionych pielęgnia-
rek i położnych w okresie przemian zachodzą-

cych w sektorze ochrony zdrowia. 
Uczestnicząca w konferencji Pani dr Grażyna 

 Franek- Przewodnicząca Zarządu Oddziału 
PTP w Katowicach zwróciła uwagę na ważność 
poruszanych zagadnień. Konferencje prowa-
dziła przewodnicząca zespołu ds. Organizacji 
i Zarządzania przy OIPiP w Katowicach mgr 
Krystyna Klimaszewska. 

W dobie wielkiego postępu i przemian spo-
łeczno-politycznych nastąpił nacisk na ekono-
mizację ochrony zdrowia. Odzwierciedleniem 
tego jest przekształcenie systemu opieki zdro-
wotnej, które wymaga fundamentalnego prze-
myślenia roli wielu pracowników służby zdro-
wia, w tym pielęgniarek. Proces prywatyzacji 
szpitali dotyczy również wszystkich krajów 
unijnych. 

Doświadczenia własne o wpływie przekształ-
cenia na prace pielęgniarki i położnej przedsta-
wiła Pielęgniarka Naczelna Centrum Zdro-
wia Sp. z o. o w Mikołowie mgr Barbara 
Kubica. 

„Głównym założeniem przekształceń pla-
cówek ochrony zdrowia jest: powstrzyma-
nie generowania strat przez szpitale oraz 
zmniejszenie kolejek pacjentów. Środowisko 
pielęgniarek/położnych obawia się przede 
wszystkim redukcji etatów, likwidacji dodat-
ków i pochodnych (wysługa lat, nagrody ju-
bileuszowe) oraz zastępowania umów o prace 
kontraktami – często za tak małe pieniądze, 
że po odliczeniu kosztów wynagrodzenie jest 
mniejsze niż na umowie o pracę. Analizując 
procesy przekształceń obawy te często znaj-

dują potwierdzenie w rzeczywistości. Palcówki, 
które odniosły sukces stawiały nacisk na sze-
roki dialog zarządów spółek z pracownikami, 
wzajemne zrozumienie i motywowanie się do 
podejmowania działań związanych z rozwojem 

podmiotów leczniczych poprzez posze-
rzanie działalności i pozyskiwanie do-
datkowych środków finansowych”. 

Mgr inż. Grzegorz Bula ze Szpi-
tala Rejonowego w Raciborzu przed-
stawił zagadnienie „Planowane kie-
runki rozwoju jakości w służbie 
zdrowia”. Omówił projekt ustawy o 
jakości w służbie zdrowia, system akre-
dytacji w służbie zdrowia. Przedstawił 
zasadnicze elementy proponowanych 
rozwiązań dotyczących Agencji ocenia-
jącej, Ministerstwa Zdrowia oraz pod-
miotów leczniczych. W dalszej części 
przedstawił rozwiązania obowiązujące 

w funkcjonującym systemie akredytacji szpi-
tali oraz punkty normy ISO 9001:2008 bezpo-
średnio zbieżne z propozycjami ustawy. Poparł 
wykład aktami prawnymi i dokumentami m.in.

• Ustawa z dnia 05.05.2011 r. o jakości w 
ochronie zdrowia, 

●	Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r.( Dz. 
U. z 2009 r. Nr 52, poz. 418, Nr 76, poz. 
641) o akredytacji w ochronie zdrowia  
z późniejszymi zmianami, 

● Polska Norma PN-EN ISO 9001: 2009 
Systemy zarządzania jakością. 

● Wymagania. Zestaw standardów akredy-
tacyjnych – Program akredytacji szpitali- 
wydanych przez Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia

Posumowując wskazał, że wielkość wydat-
ków na ochronę zdrowia jest jednym z naj-
ważniejszych czynników determinujących jego 
funkcjonowanie. Równie ważna jest efektyw-
ność wydawania zasobów finansowych oraz ja-
kość udzielanych świadczeń zdrowotnych, któ-
ra powinna być najmocniejsza stroną każdego 
szpitala. 

Mgr Beata Wysoczańska Skroban ze 
Szpitala Rejonowego w Raciborzu przed-
stawiła zagadnienie pt. Działania pielę-
gniarskie w respektowaniu praw pacjenta.

Problemy w obszarze przestrzegania praw 
pacjentów można opisać w kilku płaszczy-
znach: nieprzestrzeganie praw pacjentów w 
okresie przejściowym w sytuacji ciągłej domi-
nacji tradycyjnego paternalizmu służby zdro-
wia, trudności w interpretacji niektórych za-
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pisów prawnych, niedobory wiedzy, konflikt 
wartości: dobra pacjenta i jego prawa do sa-
mostanowienia o sobie, niedobory finansowe 
i limitowanie świadczeń, braki w zatrudnieniu, 
niewłaściwa organizacja opieki.

Zagadnienia prawne związane z sytu-
acją pielęgniarek w dobie przemian, pre-
zentowała Kinga Rudnik - adwokat przy OIPiP 
w Katowicach. Zagadnienie szeroko omówione 
w kontekście odpowiedzialności zawodowej 
pielęgniarki i położnej, popartej przykładami 
cieszyło się dużym zainteresowaniem ze stro-
ny uczestniczek konferencji. 

Nowe oblicze pielęgniarki i położnej 
przy wsparciu nowych zawodów medycz-
nych- przestawiła mgr Grażyna Bonek 
Wytrych ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Katowicach, Wydziału Nadzoru nad Syste-
mem Opieki Zdrowotnej. 

„Zawody związane z medycyną zawsze były, 
są i będą poszukiwane na rynku pracy gwaran-
tując, stałe zatrudnienie, pewne zarobki i stabi-
lizację życiową. 

Zaprezentowała rolę i zadania duli oraz asy-
stentki pielęgniarki 

Nazwa „asystentka porodowa” nie odda-
je w pełni roli douli także dlatego, że zwykle 
pojawia się ona wcześniej, już w ciąży. Doula 
wspiera przyszłą mamę psychicznie, wysłuchu-
je jej zwierzeń, pomaga rozwiązywać proble-
my. Podczas porodu stale jest przy swojej pod-
opiecznej: ociera jej pot z czoła, podaje wodę, 
podpowiada najwygodniejszą pozycję porodo-
wą i sposób na relaks, razem z nią oddycha 
i wydaje dźwięki.  Rola douli nie kończy się z 
chwilą urodzenia dziecka. Po porodzie czuwa 
nad pierwszym kontaktem między matką a 
dzieckiem, dba o udany początek karmienia, 
pomaga matce w umyciu się, pamięta, aby coś 
zjadła, odpowiada na pytania i wątpliwości. 

Pomoc, asystentka pielęgniarki poma-
ga pielęgniarce w czynnościach, których ce-
lem jest utrzymanie lub przywrócenie zdrowia 
człowieka, sprawuje opiekę nad chorymi i za-
spokaja potrzeby ludzi chorych w różnym wie-
ku. Czynności jaki wykonuje astystentka pielę-
gniarki to miedzy innymi: 

► zbieranie danych o pacjencie metodą 
wywiadu i obserwacji bezpośredniej oraz 
ich dokumentowanie na polecenie pielę-
gniarki lub lekarza (zakładanie i wypeł-
nianie kart chorych, wpisywanie wyników 
badań i zaleceń lekarskich itp.);

► utrzymywanie higieny i estetyki w oto-
czeniu chorego (dbanie o utrzymanie po-
rządku, dezynfekowanie, odkażanie );

► dbanie o wygodę i higienę chorego (ście-
lenie łóżka, właściwe ułożenie ciała cho-
rego, ułatwianie poruszania się);

► podtrzymywanie i zabezpieczanie biolo-
gicznych funkcji organizmu oraz potrzeb 
psychicznych i społecznych pacjentów 
(kontakty z innymi ludźmi, rodziną itp.)

► stosowanie zabiegów przeciwzapalnych i 
przeciwodleżynowych (smarowanie, ma-
saże, ćwiczenia);

► dokonywanie pomiarów podstawowych 
parametrów życiowych pacjenta (mie-
rzenie temperatury, tętna, oddechu, ci-
śnienia tętniczego krwi);

► przygotowywanie pacjenta do wybranych 
badań diagnostycznych i zabiegów, w 
tym obsługa aparatów tlenowych, inha-
latorów, zestawów do kroplówek itp.;

Po takiej prezentacji rozgorzała się dysku-
sja, gdzie można było zauważyć jak wielkie są 
potrzeby odbarczenia pracy pielęgniarki. 

O etycznych problemach pielęgniarek 
i położnych zatrudnionych w podmiotach 
leczniczych mówiła mgr Anna Janik Pielę-
gniarka Naczelna z Okręgowego Szpitala Kole-
jowego w Katowicach. 

Normy moralne oraz zasady postępowania 
etycznego mają szczególne znaczenie w pra-
cy w ochronie zdrowia przede wszystkim ze 
względu na duży wydźwięk społeczny, ciągły 
osąd postaw i działań. Kodeks etyki pracowni-
ka Okręgowego Szpitala Kolejowego w Kato-
wicach S.p.z.o.z. stanowi zbiór podstawowych 
wartości i zasad jakimi powinny się kierować 
osoby bez względu na zajmowane stanowi-
sko, rodzaj wykonywanej pracy oraz formę 
zatrudnienia. Kodeks określa relacje pracow-
nik-pacjent, pracownik-pracownik, pracownik 
– przełożony. Prawość uczciwość profesjona-
lizm pracowników szpitala jest warunkiem ko-
niecznym do prawidłowego funkcjonowania. 
Za nieprzestrzeganie przepisów kodeksu etyki 
pracownik ponosi odpowiedzialność porządko-
wą określoną w Kodeksie pracy. Kodeks etyki 
został wprowadzony zarządzeniem dyrektora.

Na zakończenie konferencji przedstawiciel 
firmy ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o. -  Komor-
niki - Edyta Jaskólska zaprezentowała zagad-
nienie związane z  Ergonomiczną organiza-
cją przestrzeni pracy w  pielęgnacji osób 
o ograniczonej sprawności ruchowej. 

Uczestniczki mogły zapoznać się z najnow-
szym sprzętem ułatwiającym prace pielęgniar-
ki i położnej podczas pielęgnacji pacjenta.

 Serdecznie dziękuję wszystkim oso-
bom, które przyczyniły się do zorganizo-
wania konferencji jak również osobom 
uczestniczącym w konferencji.

mgr Krystyna Klimaszewska 
Przewodnicząca Zespołu ds. Organizacji

 i  Zarządzania
Szpital Rejonowy w Raciborzu 
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Z ogromnym żalem żegnamy naszą koleżankę Grażynę Włodarczyk 
Pielęgniarkę Oddziałową 

Klinicznego Oddziału Kardiologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu. 
Odeszła od nas 31 grudnia 2012 r.,  wraz z mijającym Starym Rokiem, 

który właśnie znikał pozostawiając w naszej pamięci niezapomniane obrazy.
Grażyna Włodarczyk obdarzona była szczególnym da-

rem – miała niezwykle łatwy kontakt z ludźmi. 
Potrafiła dotrzeć do ich umysłów i serc. Dla każdego miała zawsze do-

bre słowo. Z szacunkiem traktowała  wszystkich ludzi.
Jako pracownik była wzorem dla innych.  Wychowała wiele pokoleń pielęgniarek,  

które czerpały z jej bogatego doświadczenia zawodowego.
W ostatnich chwilach swojego życia, zmagając się z nieuleczalną chorobą,  dzielnie znosiła wszystkie cierpienia  

z jakimi przyszło się jej zmierzyć.   
Wszyscy ją za to podziwiają.

Ziemska pielgrzymka Grażynki dobiegła końca. 
Mówimy więc żegnaj nasza niezapomniana koleżanko i przyjaciółko! 

Szczere wyrazy współczucia Rodzinie składa  personel Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

PODZIĘKOWANIA
Pragnę złożyć serdeczne podziękowania pani dr Marioli Bartusek – Przewodniczącej OIPiP w Katowicach,  

za wsparcie okazane naszej koleżance w jej ostatnich chwilach życia.  Wyrażone przez Panią współczucie i zaangażo-
wanie w pomoc udzieloną Grażynie Włodarczyk, która odeszła od nas 31-12-2012 – pozostanie niezapomniane.

Dziękuję Dyrekcji Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, szczególnie Dyrektorowi – Tadeuszowi Urbanowi,  
za zrozumienie, życzliwość, rozmowy, które były niezwykle ważne dla Grażynki i niosły jej nieocenioną ulgę w cierpieniu.

Wyjątkowe słowa podziękowania kieruję do personelu Klinicznego Oddziału Kardiologii,  
Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Poradni Kardiologicznej, 

w szczególności chcę wyrazić swoją wdzięczność Ordynatorowi, Zastępcy Ordynatora, 
 Zastępcy Pielęgniarki Oddziałowej, lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom, 

 technikom medycznym oddziału kardiologicznego.   
Dzięki Państwa profesjonalnej i oddanej opiece Grażynka nigdy nie poczuła się samotnie  

i mogła w każdej chwili liczyć na wszelką pomoc.

Dziękuję także wszystkim, nie wymienionym wcześniej, pracownikom Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, 
 którzy poświęcili swój czas by nieść ulgę w cierpieniu naszej koleżanki.

Po odejściu naszej koleżanki – niezapomnianej Pielęgniarki Oddziałowej Klinicznego Oddziału Kardiologii  
Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu, szczególnego znaczenia nabierają słowa ks. Twardowskiego: 

 ,,Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą.” 
W tej atmosferze zadumy i refleksji jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym we wsparcie 

 naszej koleżanki w jej ostatnich chwilach życia.
Szczere wyrazy współczucia Rodzinie składa  personel Szpitala 

Małgorzata Cudak
Naczelna Pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

Czasem odchodzą dobrzy ludzie,
Co nam pomogli w życiu wiele
I próżno wtedy pytać Boga,
Czemu odchodzą przyjaciele .
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Gdyby tak można było cofnąć czas….
Gdyby tak można było rozmawiać z Tobą….
Zgasłaś nam jak świecy płomyk, nagle, 
 bez słowa, bezbronna.
Tylko smutek bolesny i pamięć żywa o Tobie 
w nas pozostanie, bo zawsze
myślami będziemy przy Tobie!

Łącząc się w bólu z mężem i rodziną
żegnamy   naszą koleżankę 

PAULINĘ BATKO
Odeszłaś za wcześnie i pozostawiłaś  

w nas pustkę….

Koleżanki i koledzy z Oddziału  
Anestezjologii i  Intensywnej Terapii

MEGREZ Sp. z o. o.Wojewódzki Szpital  
Specjalistyczny w Tychach

Naszej drogiej koleżance 
Henryce Michna 

najszczersze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci  Męża 

składają koleżanki z bloku operacyjnego 
PP ZOZ w Rydułtowach.

Czas jest najlepszym lekarstwem na ból, 
nikt nie odbierze nam wspomnień.. 
W naszych sercach zawsze pozostaną nasi bliscy."

Wyrazy głębokiego współczucia 
koleżance Ani Koźlak 

z powodu śmierci Męża 
składają koleżanki pielęgniarki  

i położne ZLO Jaworzno

Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
Czasami brak łez by wypłakać żal...

Koleżance Grażynie Łuczak 
z powodu śmierci Ojca 

wyrazy szczerego współczucia składają  
koleżanki pielęgniarki i położne ZLO Jaworzno

Najtrudniej rozstać się z kimś bli-
skim i najdroższym - Matką 

Naszej koleżance Annie Szkrobol
 wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
składają Naczelna pielęgniarka oraz cały personel

Izby Przyjęć Megrez sp.z o.o 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

Najtrudniej rozstać się  z kimś bliskim i najdroższym... 

Naszej drogiej koleżance  Danucie Wąchalskiej  
wyrazy szczerego współczucia  

 z powodu śmierci Mamy 
składają koleżanki z Anestezjologii i Bloku Operacyjnego  

Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach

W momencie śmierci bliźniego uderza człowieka świa-
domość niczym nie dającej się zapełnić pustki…

Wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Męża 

koleżance Danucie Kurantowicz 
składa Pielęgniarka Oddziałowa oraz personel  

Oddziału Gastroenterologii i Hepatologii  
SP Centralnego Szpitala Klinicznego 

 im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach Ligocie

Naszej koleżance Krystynie Nowackiej 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Ojca 
składają koleżanki ZWPS w Katowicach.

Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercu bliskich
Wyrazy szczerego współczucia 

w trudnych chwilach po stracie Ojca 
pielęgniarce Monice Hajek

 składają koleżanki z Oddziału Laryngologii
 GCM w Katowicach-Ochojcu

Pielęgniarce Renacie Adamiec 
wyrazy serdecznego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
składają Naczelna Pielęgniarka oraz

pielęgniarki i położne WSP S.A.w Tarnowskich Górach 

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia 
z powodu śmierci Ojca 

koleżnce Iwonie Czajęckiej
składa Zespół Pielęgniarek i Położnych 

SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO im. St. Starkiewicza 
w Dąbrowie Górniczej.

Życie przemija, jednak pamięć o kochanej oso-
bie pozostaje w sercach na zawsze…

Drogiej koleżance Magdalenie Pyclik 
z głębi serca płynące współczucie i zrozumienie bólu,  
niech ci przyniesie choć małą ulgę i pociechę w żalu  

po stracie ukochanego Taty.
 Jesteśmy z Tobą. Naczelna Pielęgniarka, koleżanki 

 z Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Szczę-
kowo-Twarzowej Katowice ul. Francuska
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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
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek
w godz. od 13.30 do 15.30 

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

www.izbapiel.katowice.pl
e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl


