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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych  
wydarzeń czerwiec 2014

2 czerwca Sesja Sejmiku Śląskiego 

3 czerwca

Spotkanie Edukacyjne dla pielęgniarek 
i położnych 2014 organizowane  przez 
Medical Business Group w Katowicach

3 czerwca Rada SOW NFZ

4 czerwca
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
chirurgicznego

4 czerwca
Otwarcie Poradni Specjalistycznych  
Zagórze w Sosnowcu.

4-6 czerwca Posiedzenie NRPIP w Warszawie

6 czerwca

Konferencja poświęcona historii i per-
spektywom rozwoju transplantologii.  
organizowana przez SPSk Mielęckiego 
w Katoiwicach

9 czerwca Posiedzenie Komisji Socjalnej

9 czerwca
Posiedzenie komisji Etyki przy NRPIP  
w Warszawie

9 czerwca
Spotkanie w Ministerwie Zdrowia dot. 
norm zatrudnienia

9 czerwca Spotkanie Zespołu ds. sterylizacji

10 czerwca 
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
kardiologicznego

10 czerwca 
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
diabetologicznego

10-11 
czerwca

Konferencja w ramach programu ‘Roz-
wiązywanie problemów dla poprawy 
zdrowia ”Dreyfus Heath Foundation 
pt. „Ochrona zdrowia pielęgniarek  
i położnych w aspekcie przeciwdziała-
nia czynnikom stresogennym w środo-
wisku pracy oraz w życiu rodzinnym, 
społecznym”. 

11 czerwca  
Spotkanie Pełnomocnych Przedstawi-
cieli OIPiP

11 czerwca Posiedzenie Prezydium

13 czerwca
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
psychiatrycznego

16 czerwca

Konferencja „Postępy leczenia onkolo-
gicznego” oraz obchody 15 lecia Od-
działu onkologicznego organizowane 
przez Szpital im. Leszczyńskiego w Ka-
towicach

17 czerwca
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
nefrologicznego

24 czerwca Rada Społeczna GCZD w Katowicach

24 czerwca

Sympozjum naukowo-szkoleniowe 
„Bezpieczna Sterylizatornia”  organizo-
wana przez SPSK Mielęckiego w Kato-
wicach 

25 czerwca Posiedzenie ORPiP

27 czerwca

VI Konferencja „Zakażenia Szpitalne - 
Działajmy Razem” organizowana pod 
patronatem Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Epidemiologicznych, Kon-
sultanta Krajowego i Konsultanta Woje-
wódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego oraz Prezydenta 
Miasta Chorzowa.
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Z PROBLEMAMI ZA PAN BRAT…. 

Wiele dyskusji i emocji wywołują w ostatnim czasie wyliczenia 
norm zatrudnienia, zakres odpowiedzialności i uprawnień 

pielęgniarek oddziałowych oraz etyczne aspekty wykonywania zawodu. 
Po ostatnich spotkaniach samorządu zawodowego z Przewodniczącym Sejmowej Komisji 

Zdrowia i posiedzeniu Sejmowej Komisji Zdrowia, zwołanej dla rozpoznania tematu norm 
zatrudnienia pielęgniarek i położnych, Minister Zdrowia powołał zespół, który ma dokonać 
analizy materiału zebranego na podstawie danych z ankiet wysłanych do podmiotów działalności 
leczniczej. Pozyskane dane zostaną  przedłożone zespołowi celem wyciągnięcia wniosków. Już 
pierwsze analizy wykazały, iż zebrane dane są w wielu miejscach niekompletne, a wyniki pozyskane 
z wielu placówek, są niemożliwe do analizy w kształcie, jaki został przesłany. Nie jest to jednak 
wynik błędnego przesłania danych, a raczej uzyskanych wyników. Do sprawdzenia jest np. czas 
dyspozycyjny dla pielęgniarek  w liczbie 67 dni, czas kategorii I do opieki obniżony do minimum, 
czy włączenie pielęgniarki oddziałowej do kadry pielęgniarskiej sprawującej bezpośrednią opiekę 
nad pacjentem. Stanowisko samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych wobec norm 
zatrudnienia wyliczanych zgodnie z rozporządzeniem jest niezmienne - widzimy niedoskonałość  
i błędy rozporządzenia, aktualnie czekamy na dane, by podjąć dalsze działania. Kierowników 
podmiotów informujemy, iż w wyniku wielu nieporozumień dotyczących wyników analizy, także 
tych, które zaopiniowane zostały pozytywnie, Minister Zdrowia zaleca powstrzymanie się od 
wszelkich ruchów kadrowych. 

Kwestią bardzo ważną do wyjaśnienia, jest włączenie pielęgniarki oddziałowej, stanowiącej 
w myśl przepisów prawnych, kierowniczą kadrę pielęgniarską, do liczby pielęgniarek, położnych 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad pacjentem. Zachęcam do dyskusji w tej kwestii,  
a wszystkie pielęgniarki i położne, przygotowujące prace naukowe w tej kwestii, do podzielenia 
się wynikami badań.  

Na dużą uwagę zasługuje również  strona etyczna wykonywania zawodu. Media poruszają 
wiele tematów, w których min. kwestionuje się zakres etyki w kontekście wyrażenia odmowy 
wykonania czynności zgodnie z przekonaniami.  Zastanawiający jest fakt upowszechniania 
opinii, w których ogranicza się prawo wyboru pracownika medycznego, w tym także pielęgniarki  
i położnej. Zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki zawodowej pielęgniarka, położna ma prawo odmówić 
wykonania czynności, jeśli jest to niezgodne z jej przekonaniami. Nie oznacza to samowolnego 
opuszczenia stanowiska pracy czy pacjenta bez opieki. Oznacza jednak, że mamy takie prawo 
i po spełnieniu pewnych warunków możemy z niego skorzystać. Kodeks etyki zawodowej nie 
jest składem przypadkowych stwierdzeń, jest dokumentem utworzonym i zatwierdzonym przez 
najwyższy organ samorządu, Krajowy Zjazd, który zadania swoje wykonuje na mocy Ustawy 
o samorządzie zawodowym. Tym samym ma swoją moc, zarówno w kwestii obowiązków, jak  
i praw pielęgniarek i położnych.

W ostatnich dniach wiele kontrowersji budził też projekt uchwały NRPIP dotyczący 
punktów edukacyjnych. Projekt nie uzyskał akceptacji członków NRPIP. Rozumiemy, że naszym 
obowiązkiem zarówno z mocy prawa, jak i kodeksu etyki jest udział w kształceniu podyplomowym. 
Sprawa punktów edukacyjnych, to jednak sprawa przyszłości. Dziś mamy jeszcze wiele spraw do 
załatwienia na bieżąco: zniwelowanie problemów związanych z wyliczeniami norm zatrudnienia  
i w dalszym ciągu podejmowanie działań zmierzających do realnego ustalenia sposobu wyliczenia 
tych norm, braki kadrowe i niebezpieczne dla pacjenta i personelu pojedyncze dyżury, czekające 
wiele placówek zmiany organizacyjne czy kolejne ograniczenia finansowe dla wielu podmiotów, 
wynikające z niekorzystnych dla nich  kontraktów. Dlatego skoncentrujmy się na działaniach, 
które pozwolą nam uzyskać pozytywny efekt, zjednoczmy siły, a tym, którzy wybierają się na 
zasłużony urlop – pozwólmy odpocząć. Nie zamęczajmy telefonami, wizytami, rozmowami. Niech 
prawo do urlopu będzie nie tylko zapisem z Kodeksu Pracy, ale wyrazem naszego szacunku do 
Koleżanek i Kolegów.

Z pozdrowieniami i życzeniami spokojnego wypoczynku

Mariola Bartusek
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Kalendarium maj 2014

3 maja
Uroczystości Państwowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja  
w Katowicach. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

5 maja
Spotkanie Przewodniczącej ORPIP Marioli Bartusek z pielęgniarkami Szpi-
tala w Knurowie

5 maja 
Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia  
Położnej organizowane przez OZZPiP w Warszawie. Udział wziął sekretarz 
Bartosz Szczudłowski

6 maja 
Spotkanie Zespołu ds. ustalania norm zatrudnienia w Ministerstwie Zdro-
wia. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek  

7 maj Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia 

7-9 maja
Europejski Kongres Gospodarczy. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola 
Bartusek

9 maja 
Konferencja zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Diabeto-
logicznego pt.  „Stop powikłaniom - zasady insulinoterapii u pacjenta  
z cukrzycą". Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

8 maja 
I pomoc dla dzieci – spotkanie zorganizowane przez Zespół ds. promocji 
zawodu. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek. Pierwszą pomoc 
pokazali : Ewa  Daszkiewicz-Wejman i Andrzej Bakowski.

9 maja 
Spotkanie pielęgniarek Unii Brackiej z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarek i Położnych. Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek 
oraz Maria Grabowska.

9 maja 
Uroczyste otwarcie lądowiska dla śmigłowców Szpital Wielospecjalistyczny 
w Jaworznie. Udział wzięła Anna Grelowska

10 maj 
Uroczystości z Okazji międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i  Położnej or-
ganizowane przez OIPIP w Częstochowie, udział wzięła Przewodniczą-
ca  Mariola Bartusek 

12 maj 
Konferencja pt.: „Borelioza jako Choroba wektorowa” organizowana przez 
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie. Udział wzięła Przewodnicząca 
Mariola Bartusek

12 maj 
Spotkanie seniorów Uniwersytetu III  wieku w Mikołowie. Udział wzięła 
Przewodnicząca Mariola Bartusek 

12 maj 
Śląska Gala Jakości organizowana przez Regionalną Izbę Gospodarczą  
w Katowicach.  Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

13 maj 
Uroczysta Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej  
w Katowicach

13 maja Spotkanie Zespołu ds. sterylizacji
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13 maja Spotkanie Zespołu ds. położnych 

14 maja Posiedzenie Prezydium

14 maja Spotkanie Komisji Kształcenia  

15 maj Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego 

16 maj 

Konferencja wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej w Zespole 
Szpitali Miejskich w Chorzowie. Udział w wzięła Przewodnicząca OSPIP 
Barbara Gardyjas, Okręgowy Rzecznik Odpwiedzialości Zawodowej  
Aleksandra Liszka, Mecenas Kinga Rudnik oraz specjalista ds. prawnych 
OIPIP Sylwia Stańska

17 maj 
Konferencja pt.: „Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielegnia-
rek i połpżnych” w Katowicach. Konferencję  rozpoczęła  Przewodnicząca  
ORPiP Mariola Bartusek

19 maj Posiedzenie komisji Socjalnej

20 maj 
Spotkanie Przewodniczącej Marioli Bartusek z pielęgniarkami firmy  
BetaMed w Katowicach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek  
i Położnych

21 maj Posiedzenie Prezydium ORPIP 

21 maj Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego 

22 maj  Spotkanie Komisji Etyki

26 maj 
Konferencja  pt.: „Misje Medyczne czy są potrzebne?”  Konferencję objął 
patronatem WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Udział wzięła Przewodniczą-
ca  Mariola Bartusek

26 maj 
Śląska konferencja placówek promujących zdrowie organizowana przez 
SCCS w Zabrzu. Udział wziął sekretarz ORPIP Bartosz Szczudłowski

27 maj 
Panel Ekspertów  zorganizowany przez Górnośląski Związek Metropoli-
talny oraz Deloitte – „Ekspertyza globalnych trendów gospodarczych.” 
Udział wzięła Przewodnicząca Mariola Bartusek

28 maja Posiedzenie  ORPiP 

28 - 29 maj 
Raciborskie Dni Promocji Zdrowia zorganizowane przez PTP Koło Tereno-
we w Raciborzu. Udział wzięła Przewodnicząca  Mariola Bartusek

30-31 maja
Walny Zjazd Delegatów STOMOZ w Ustroniu. Udział wzięła Przewodniczą-
ca Mariola Bartusek
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Sekretarz
 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 28 maja 2014 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• dofinansowania zakupu biletów lotniczych dla członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-

łożnych w Katowicach – uczestniczek IV misji medycznej do Paragwaju,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wyko-

nywaniu zawodu pielęgniarki,
• powołania Zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologicznego,
• składu Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie,
• refundacji kosztów kształcenia,
• udzielenia pożyczki dla odpłatnie studiującej pielęgniarek,
• przyznania zapomogi losowej dla członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ka-

towicach,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie szkolenia dla członków Okręgowego Sądu Pielęgnia-

rek i Położnych w Katowicach,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie szkolenia przez Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-

ności Zawodowej,
• dofinansowania konferencji nt,: „Leczenie, pielęgnacja i rehabilitacja pacjenta po udarze 

mózgu”,
• wyrażenia zgody na zorganizowanie Ogólnopolskiej Konferencji Położnych „Położna w ży-

ciu kobiety”,
• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP w dniu 26 marca 2014 roku,
• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-

cach,
• wydania nowego zaświadczenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu w dniu 21 maja 2014 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 prawa wykonywania zawodu pielęgniarki,
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu do rejestru położnych Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych na stanowiska kierownicze 

w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami,
• wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-

łożnych,
• powołania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wyko-

nywaniu zawodu pielęgniarki,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• przyznania zapomóg losowych i chorobowych członkom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego,
• przyjęcia protokołów z posiedzeń Prezydium ORPiP w dniu 9 kwietnia 2014 roku i w dniu 

23 kwietnia 2014 roku.
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Projekt dla samozatrudnionych  
 pierwsze doświadczenia

W Ośrodku Szkoleniowym w Łaziskach Górnych  3 kwietnia br. rozpoczął się 
pierwszy  kurs w ramach nowego Projektu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . 

Zajęcia  z kursu „Szczepienia Ochronne” 
trwały od 3 do 16 kwietnia. Zajęcia w Ośrod-
ku w Łaziskach Górnych prowadziła  m.in., 
pani Lidia Kulawik, kierownikiem kursu była 
pani Anna Folta.

O podsumowanie kursu i wskazanie jego 
mocnych stron poprosiliśmy panią Lidię 
Kulawik: Ukończenie kursu „Szczepienia 
ochronne” daje uprawnienia do wykonywa-
nia szczepień ochronnych u noworodków, 
dzieci, młodzieży oraz dorosłych w zakresie 
wszelkich przeprowadzanych szczepień. W 
ostatnich latach pojawiają się coraz to nowe, 

doskonalsze szczepionki. Pielęgniarka wy-
konująca szczepienia, ustawicznie uak-
tualnia swoją wiedzę na temat szczepień  
i odczynów poszczepiennych. Oprócz tego, 
że podaje szczepionkę jest również źró-
dłem wiedzy na temat szczepień i stwarza 
warunki sprzyjające takiej formie ochrony 
zdrowia. Zadawały pytania, wyrażały zain-
teresowanie omawianymi kwestiami i bra-
ły aktywny udział w zajęciach. W trakcie 
kursu oprócz teorii i ćwiczeń praktycznych 
była także okazja, by się poznać,wymienić 
doświadczenia i podyskutować.

O wartości kursu świadczą jednak 
najlepiej opinie, które wyraziły biorące 
w nim udział pielęgniarki. 

Irena Włodarczyk: Szkolenie w ra-
mach Projektu oceniam bardzo wy-
soko. Zarówno wykłady jak i zajęcia 
praktyczne były prowadzone przez 
profesjonalistów. Wspaniała atmosfe-
ra, możliwość wymiany doświadczeń 
zawodowych. Śmiało mogę powiedzieć 
:  nauka i przygoda w jednym. Od-
świeżyłam i poszerzyłam wiadomości  
z zakresu immunologii, zapoznałam się 
z aktualnymi przepisami dotyczącymi 
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szczepień ochronnych, poznałam naj-
nowsze wytyczne. Z pewnością wyko-
rzystam zdobyte wiadomości w pracy 
z pacjentem i jego rodziną na polu 
profilaktyki i promocji zdrowia. Pielę-
gniarki pracujące na własny rachunek 
muszą być konkurencyjne na rynku 
pracy. Uzyskują to poszerzając swoją 
wiedzę z różnych dziedzin pielęgniar-
stwa, zarządzania, prawa. Mnogość 
ukazujących się nowych przepisów 
doprowadza do tego, że często gubi-
my się w natłoku informacji, dlatego 
szkolenia z interpretacji przepisów do-
tyczących wykonywania zawodu pie-
lęgniarki i położnej , prawa podatkowego, 
cywilnego i karnego napewno są potrzebne. 
Musimy znać zagrożenia i wiedzieć jak się 
przed nimi chronić. Niewątpliwie istnieje też 
potrzeba ciągłego doskonalenia komunikacji 
z pacjentem i jego rodziną. 

Pielęgniarki pracujące  „na własny rachu-
nek” są specyficzną grupą – wygania jakie sta-
wia im rynek pracy dotyczą nie tylko kwalifika-
cji zawodowych, ale także  znajomości technik 
negocjacyjnych, umiejętności biznesowych. 

Joanna Gawińska: Szkolenie w ramach 
Projektu oceniam pozytywnie..Pogodzenie 
obowiązków zawodowych z uczestniczeniem 
w kursie było trochę kłopotliwe, musiałam 
pracować więcej na dyżurach nocnych, po 
których jechałam na kurs, brałam także 
dyżury w weekendy. Dzięki kursowi dowie-
działam się różnych ciekawostek i poszerzy-
łam swoją wiedzę ,która pewnie zaowocuje  
w przyszłości. Potrzeby szkoleniowe pielę-
gniarek pracujących w ramach indywidu-
alnych praktyk są duże,ponieważ jesteśmy 
indywidualną praktyką i reprezentujemy 

się jako samodzielna jednost-
ka. Uważam, że Projekt jest 
bardzo dobrą sprawą i chętnie 
będę uczestniczyła w dalszych 
kursach. 

Warto przypomnieć, że re-
krutacja do udziału w kursach 
nadal trwa. Z ramienia Projek-
tu prowadzona jest przez pa-
nie Natalię Waligórską i Han-
nę Dobrowolską. Natomiast 
Koordynatorem Projektu jest 
pani dr n.med Beata Ochocka, 
Konsultant Krajowy w dziedzi-
nie Pielegniarstwa Epidemiolo-
gicznego. Jej zaangażowanie i 
pasja  sprawiają, że atmosfera 
podczas trwania kursu jest wy-
jątkowo przyjazna i serdeczna 
– i jest to kolejny atut nowego 
Projektu. 

Oprac. red.
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WYŻSZE KWALIFIKACJE 
I UMIEJĘTNOŚCI SAMOZATRUDNIONYCH 
Z BRANŻY MEDYCZNEJ

Wyższe kwalifikacje i umiejętności samozatrudnionych z branży medycznej. 
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 1 styczeń 2014 - 30 czerwiec 2015
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

REKRUTACJA e-mail: projekt2rekrutacja@izbapiel.katowice.pl

CEL GŁÓWNY PROJEKTU
Wzrost konkurencyjności pielęgniarek i położnych pracujących  

w ramach indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarskich  
i położniczych, poprzez podniesienie i dostosowanie ich kwalifikacji  
o umiejętności do wymagań usługobiorców.
CELE SZCZEGÓŁOWE
•podniesienie kwalifikacji i umiejętności społecznych niezbędnych  

w kontakcie z pacjentem i jego rodziną,
•podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie wykonywania  

i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego,
•podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie resuscytacji 

krążeniowo – oddechowej,
•podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie szczepień 

ochronnych.
GRUPY DOCELOWE

Grupę docelową stanowią pielęgniarki, pielęgniarze i położne, mikro 
przedsiębiorcy posiadający jednostkę organizacyjną oraz zamieszkujący 
lub pracujący w województwie śląskim. Projekt skierowany jest głównie 
do pielęgniarek i położnych członków OIPIP w Katowicach, ale też 
zapraszamy koleżanki i kolegów z sąsiadujących z nami izb województwa 
śląskiego. 
ETAPY REALIZACJI PROJEKTU:
•informacja o rozpoczęciu realizacji projektu zamieszczona została już 

w Biuletynie Nasze Sprawy OIPIP w Katowicach w styczniu i lutym  
br., kontynuowana będzie w miesiącu marcu, 

•analiza potrzeb w celu dokonania ostatecznego wyboru form 
wsparcia - rozpoczęcie projektu i udział w kursach będzie związany 
z wypełnieniem ankiety i wstępną rozmową na temat oczekiwań 
wobec kursów i tematów oferowanych. W czasie realizacji projektu 
prowadzona będzie dodatkowo indywidualna ścieżka wsparcia dla 
wszystkich zainteresowanych,

•złożenie deklaracji udziału w projekcie, wypełnienie dokumentów, 
weryfikacja warunków przyjęcia, kwalifikacja do udziału w projekcie, 
wypełnienie dokumentów, podpisanie umów, udział w kursach

•weryfikacja danych (poprawność wypełnienia dokumentów),
•ustalenie harmonogramu zajęć. 

Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły do czerwca 2014 roku
Zajęcia teoretyczne odbywają się w Ośrodku w Łaziskach,  

natomiast wszystkie zajęcia stażowe prowadzone będą  
w najdogodniejszej odległości dla uczestników projektu, na zajęciach 
teoretycznych zapewniamy pełne wyżywienie.

Biuro Projektu: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 16, tel. 32 350 17 58
www.projekt.izbapiel.katowice.pl
REKRUTACJA e-mail: projekt2rekrutacja@izbapiel.katowice.pl
e-mail: projekt2@izbapiel.katowice.pl
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Tajemnica zawodowa 

czy zawsze każe milczeć ?

adwokat Kinga Rudnik

Tajemnica zawodowa pielęgniarki i położnej jest niezwykle ważnym elementem 
wykonywania zawodu. To właśnie poprzez wykonywanie zawodu pielęgniarka czy po-
łożna dowiaduje się o faktach bardzo szczególnych, intymnych i poufnych związanych 
ze stanem zdrowia pacjenta. Nałożona ustawowo tajemnica zawodowa – nieujawnia-
nie informacji, o których uzyskano wiedzę w związku z wykonywaniem zawodu – każe 
milczeć i wskazuje wyraźnie osoby (instytucje) którym można udzielić takich informa-
cji. 

Co jednak w sytuacji, kiedy pielęgniarka/
położna w trakcie wykonywanych obowiązków 
zawodowych jest świadkiem przestępstwa lub 
podejrzewa o popełnieniu przestępstwa? Obo-
wiązek zawiadomienia organów ścigania nie 
zawsze  jest „ważniejszy” od tajemnicy zawo-
dowej. 

Przepisy wymieniają ściśle sytuacje, kiedy 
tajemnica zawodowa „nie działa” i wyłącznie 
w tych sytuacjach możliwe jest zawiadomienie 
organów ścigania.

Zgodnie z art. 17 ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej:

1. Pielęgniarka i położna są obowiązane do 
zachowania w tajemnicy informacji zwią-
zanych z pacjentem, uzyskanych w związ-
ku z wykonywa-
niem zawodu.

2. Przepisu ust. 1 nie 
stosuje się, gdy:

1) tak stano-
wią odrębne 
przepisy;

2) zachowanie 
t a j e m n i c y 
może stano-
wić niebezpieczeństwo dla życia lub 
zdrowia pacjenta lub innych osób;

3) pacjent lub jego przedstawiciel usta-
wowy wyraża zgodę na ujawnienie ta-
jemnicy;

4) zachodzi potrzeba przekazania nie-
zbędnych informacji o pacjencie zwią-
zanych z udzielaniem świadczeń zdro-
wotnych osobom uczestniczącym w 
udzielaniu tych świadczeń.

3. Pielęgniarka i położna, z zastrzeżeniem sy-
tuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 
są związane tajemnicą również po śmierci 
pacjenta.

Wobec tak wyraźnego uregulowania usta-
wowego oczywistym jest, iż pielęgniarka / po-
łożna nie może ujawniać informacji objętych 
tajemnicą zawodową – czyli przede wszyst-
kim dotyczących stanu zdrowia pacjenta, aż 
nie uzyska zgody uprawnionej osoby lub nie 
zaistnieje sytuacja z ustawy, która umożliwi 
jej ujawnienia takich informacji. Ważne jest 
także, aby pamiętać, iż tajemnica zawodowa 
„działa”  i „jest aktywna” również  po śmierci 
pacjenta, zmiany przez pielęgniarkę / położną 
pracodawcy czy miejsca pracy, przejścia przez 
pielęgniarkę / położną na emeryturę czy rentę. 

Analizując jednak inne przepisy prawa - w 
Kodeksie postępowania karnego napotykamy 
następujący przepis art. 304 § 1 kpk -

§ 1. Każdy dowie-
dziawszy się o popeł-
nieniu przestępstwa 
ściganego z urzędu 
ma społeczny obo-
wiązek zawiadomić o 
tym prokuratora lub 
Policję. 

Ustawodawca wyraźnie jednak wskazał, iż 
jest to obowiązek społeczny, a co za tym 
idzie nie dopełnienie go nie pociąga za sobą 
negatywnych konsekwencji karnych. Co wię-
cej i co ważniejsze dla pielęgniarki / położnej 
obowiązek społeczny wskazany w art. 304 kpk 
musi ustąpić obowiązkowi zachowania infor-
macji w tajemnicy zawodowej! Bez znacze-
nia jest tutaj fakt, iż niektóre przestępstwa 
są ścigane z urzędu, a niektóre na podstawie 
wniosku osoby pokrzywdzonej. Zatem pielę-
gniarka/położna może złożyć zawiadomienie o 
przestępstwie jedynie za zgodą  pacjenta bądź 
jego przedstawiciela ustawowego. W przeciw-

Co jednak w sytuacji, kiedy pielęgniarka/
położna w trakcie wykonywanych obo-
wiązków zawodowych jest świadkiem 
przestępstwa lub podejrzewa o popełnie-
niu przestępstwa? Obowiązek zawiado-
mienia organów ścigania nie zawsze  jest 
„ważniejszy” od tajemnicy zawodowej. 
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nym razie nastąpi naruszenie tajemnicy zawo-
dowej.

Istnieje tylko jeden wyjątek od ww. zasady. 
Został on uregulowany w art. 240 § 1 Kodeksu 
karnego, gdzie Ustawodawca nakazuje zgło-
sić– bez względu na istnienie czy też nie tajem-
nicy zawodowej – przypuszczenie popełnienia 
przestępstwa lub jego usiłowania czy przygo-
towania. Co więcej Ustawodawca wymienia 
enumeratywnie wszystkie przestępstwa, które 
podlegają temu obowiązkowi zgłoszenia, czyli:

§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o 
karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub 
dokonaniu czynu zabronionego określonego w 
art. 118, 118a, 120-124, 127, 128, 130, 134, 
140, 148, 163, 166, 189, 252 lub przestępstwa 
o charakterze terrorystycznym, nie zawiada-
mia niezwłocznie organu powołanego do ści-
gania przestępstw, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3.

Przestępstwa wymienione w art. 240 § 1 
Kodeksu karnego, to przestępstwa:

· zabójstwa
· terroryzmu
· działalności szpiegowskiej
· zamachu na życie prezydenta
· zamach na siły zbrojne RP
· zagrożenia zdrowia lub życia wielu osób
· porwanie samolotu lub statku
· wzięcie zakładnika

Podsumowując, obowiązek zachowania in-
formacji objętych tajemnicą zawodową istnieje 
pomimo społecznego obowiązku zawiadomie-
nia o popełnieniu przestępstwa ściganego z 
urzędu wskazanego w art. 304 § 1 Kodeksu 
postępowania karnego, a tajemnica zawodo-
wa nie obowiązuje wyłącznie w sytuacji prze-
stępstw wskazanych w art.  240 § 1 Kodeksu 
karnego. 

Na uchylenie powyższych zasad nie wpły-
wa także fakt nowelizacji przepisów karnych i 
„zamiany” przestępstw ściganych wyłącznie na 
wniosek pokrzywdzonego na przestępstwa ści-
gane z urzędu. Te okoliczności pozostają bez 
wpływu na ww. omówione zasady istnienia ta-
jemnicy zawodowej. 

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

postępowania karnego (Dz.U. 1997, Nr 89 
poz. 555 z poźn. zm)

2.  ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks 
karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, z 
późn. zm)

3.   ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, 
poz. 1038)

***

Konkursy Maj 2014

SP Szpital Kliniczny im. prof.  Gibińskiego  CSK Katowice Ligota 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii  
Przewodu Pokarmowego   Bożena Nurzyńska 
 
 
SP Szpital Kliniczny nr 7 ŚUM GCM Katowice Ochojec 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii      Grażyna Słowik 
 
 
SP Szpital Kliniczny nr 6 ŚUM GCZD im. Jana Pawła II Katowice -Ligota 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej    Mirosława Woźnica
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Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach

9 maja 2014 dobiegł końca kolejny Europejski Kongres Gospodarczy, prestiżowe 
spotkanie elit biznesu, polityki, z udziałem sześciu tysięcy gości z Polski, Europy, 
Świata. Od 7 do 9 maja, w trakcie trzech kongresowych dni, wypełnionych ponad setką 
sesji tematycznych i licznymi wydarzeniami towarzyszącymi, poruszano tematy istot-
ne dla polskiej, europejskiej i światowej gospodarki,wymieniano poglądy, dzielono 
się doświadczeniami, a w dyskusjach panelowych uczestniczyli politycy najbardziej  
skrajnych opcji. Była to już szósta edycja tej najważniejszej imprezy biznesowej Eu-
ropy Centralnej.

Wzorem lat ubiegłych w Katowicach  poja-
wiły się czołowe osobistości  świata polityki, 
ekonomii i biznesu. Wiedzą i doświadczeniem 
na VI Europejskim Kongresie Gospodarczym 
podzieli się m.in. László Andor, komisarz 
UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i in-
tegracji, Johannes Hahn, komisarz UE ds. 
polityki regionalnej, Premier RP Donald Tusk 
oraz  delegaci rządu: Elżbieta Bieńkowska, 
wicepremier, minister infrastruktury i rozwoju 
RP, Maciej Grabowski, minister środowiska 
RP, Włodzimierz Karpiński, minister skar-
bu państwa RP, Lena Kolarska-Bobińska, 
minister nauki i szkolnictwa wyższego RP,  
Władysław Kosiniak-Kamysz, mini-
ster pracy i polityki społecznej RP, Janusz  
Piechociński, wicepremier, minister gospodar-
ki RP, Mateusz Szczurek, minister finansów RP 
oraz Rafał Trzaskowski, minister administracji  
i cyfryzacji RP.

Podczas uroczystej inauguracji Europej-
skiego Kongresu Gospodarczego Premier RP 
Donald Tusk podkreślał rolę bezpieczeństwa 
energetycznego  warunkującego  bezpieczeń-
stwo polityczne a pierwsza kongresowa debata 
tematyczna dotyczyła europejskiej i globalnej 
współpracy gospodarczej w 10 lat po rozsze-
rzeniu UE. 

Imprezą towarzyszącą Kongresowi było 
Ogólnopolskie Spotkanie Menedżerów Ochrony 
Zdrowia, które odbyło się 8 maja w kompleksie 
konferencyjnym Hotelu Angelo. Jednym z pa-
nelistów spotkania  była dr Mariola Bartusek, 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach. Tematem przewod-
nim sesji były główne problemy i strategia 
polityki zdrowotnej w województwie śląskim, 
małopolskim, dolnośląskim. W dyskusji wzięli 
udział wicemarszałkowie województw, przed-
stawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia, 
dyrektorzy wybranych szpitali. Jak podkreślali 
niemal wszyscy prelegenci – najważniejszym 
problemem polityki zdrowotnej w skali kra-
ju jak i województw – jest brak koordynacji 
działań, nieustanne nowelizacje ustaw, rozpo-
rządzeń, zarządzeń – co skutecznie utrudnia 
planowanie i realizowanie przyjętych strategii 
i rozwiązań. 

Również 8 maja, podczas pierwszego dnia 
VI Europejskiego Kongresu Gospodarczego, 
odbyły się cztery sesje dotyczące różnych 
aspektów funkcjonowania systemów ochrony 
zdrowia. W trakcie debaty "Finansowanie sys-
temów ochrony zdrowia - wyzwania dla Polski i 
Europy" poruszone zostały  zagadnienia, doty-
czące m.in. głównych  czynników wpływających 
na stale  zwiększanie się wydatków na ochronę 
zdrowia – a są nimi m.in. rozpowszechniające 
się choroby społeczne, wzrost zachorowalno-
ści na choroby przewlekłe, starzenie się społe-
czeństw.  Kolejny panel   "Choroby cywilizacyj-
ne - jak można z nimi wygrać" dotyczył m.in. 
znaczenia systemów zdrowia publicznego oraz 
profilaktyki i edukacji zdrowotnej, której rola 
w przypadku chorób cywilizacyjnych jest nie 
do przeceniania. W wystąpieniach ekspertów 
z zakresu  chorób cywilizacyjnych i starzenia 
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się społeczeń-
stwa nieustan-
nie przewijały 
się pojęcia: od-
powiedzialność 
i edukacja. Pod-
kreślano, że 
zdrowie nie jest 
prywatną spra-
wą obywatela, 
ale by zosta-
ło to właściwie 
zrozumiane - 
potrzebna jest 
edukacja zdro-
wotna, zmienia-
jąca sposób my-

ślenia o chorobach i procesie leczenia.
Obecnej sytuacji i przyszłości prywatnego 

sektora medycznego poświęcona była sesja pt. 
"Mapa zdrowia prywatnego". Prywatny sektor 

ochrony zdrowia powiększa się z roku na rok 
niezwykle dynamicznie. Świadczą o tym duże 
transakcje kapitałowe na rynku, jak chociażby 
ta związana z wejściem Grupy Lux Med w skład 
międzynarodowej grupy Bupa, działającej na 

rynku opieki zdrowotnej i obsługującej 14 mln 
klientów, zatrudniającej 62 tys. osób, obecnej 
m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Hiszpa-
nii, Nowej Zelandii oraz USA. Jak wskazywali 
uczestnicy sesji, aby zagwarantować rozwój 
prywatnego sektora ochrony zdrowia, istotna 
jest przede wszystkim stabilność otoczenia 
prawnego. Czytelne regulacje prawne to moż-
liwość i gwarancja racjonalnego planowania 
oraz rozwoju działalności tego sektora. 

Natomiast o wyzwaniach stojących przed 
polską onkologią rozmawiali uczestnicy pane-
lu pt. "Mapa wyzwań, nowe możliwości - czy 
pieniądze to jedyne, czego potrzeba polskiej 
onkologii?". Podczas dyskusji podkreślano, że 
w Polsce brakuje m.in. szczegółowych danych 
dotyczących chorób nowotworowych oraz ich 
analiz. I tak nadal nie jest ustalone czy  gor-
sza względna przeżywalność przy chorobach 
nowotworowych  jest związana z późnym wy-
kryciem nowotworów, ze złą edukacją czy też 
z pionem leczniczym i samym procesem lecze-
nia i diagnostyki. Ratunkiem może się okazać 
opracowywany przez ekspertów cancer plan, 
zakładający  skrócenie i skoordynowanie dia-
gnostyki poprzez stworzenie modelu, w którym 
będą działały certyfikowane ośrodki diagno-
styki onkologicznej, mające za zadanie ściśle  
współpracować z ośrodkami onkologicznymi. 

Oczywiście tematyka medyczna nie zdominowała 
całego Kongresu, ale spore zainteresowanie jakim 
cieszyły się sesje „,medyczne” świadczyło najlepiej o 
randze i pilności poruszanych problemów, które doty-
czą przecież niemal każdego – każdy z nas jest po-
tencjalnym pacjentem - beneficjentem tego systemu.

Katowickie spotkanie elit biznesowych, 
politycznych i naukowych przyniosło  od-
powiedzi na wiele ważnych pytań, ale 
jednocześnie pojawiły się nowe pytania, 
kolejne problemy do rozwiązania. Dys-
kutowano o projektach inwestycyjnych, 
perspektywach współczesnych  miast, sy-
tuacji na Dalekim Wschodzie, migracji na 
terenie krajów europejskich oraz wyzwa-
niach m.in w branży energetycznej, bu-
dowlanej, obronnej czy motoryzacyjnej . 
Obecność przedstawicieli krajów azjatyc-
kich, Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół-
nocnej poszerzyła granice oddziaływania 
Kongresu poza Europę – i ten trend będzie 
determinować kształt przyszłorocznej 
edycji. Europejski Kongres Gospodarczy 
może stać się w przyszłości najbardziej 
znaczącym forum dyskusyjnym już nie 
tylko Europy....

                                                                                                                                      mo.
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Stawiamy na jakość!

W poniedziałek 12 maja 2014 r.  w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie zostały wręczone pre-
stiżowe nagrody i wyróżnienia XVI Edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości oraz certyfikaty  
IV Edycji Programu „Stawiamy na Jakość”. Konkurs Honorowym Patronatem objęli 
Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego i Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego.

Celem konkursu  „Śląska nagroda jakości” 
jest m.in. promocja śląskich przedsiębiorstw 

i organizacji osiągających bardzo 
dobre wyniki w zarządzaniu, oraz 
promocja i wdrażanie w regionie 
nowoczesnych koncepcji zarządza-
nia przedsiębiorstwem (TQM - To-
tal Quality Managament).

W gronie organizacji ubiega-
jących się o przyznanie Śląskiej 
Nagrody Jakości oprócz przedsię-
biorstw znajdują się również insty-
tucje publiczne, placówki służby 
zdrowia oraz jednostki edukacyj-
ne. 

Miło nam poinformować, że 
w tegorocznej edycji konkur-
su nagrody zespołowe XVI Edy-
cji Konkursu odebrali  w katego-
rii ORGANIZACJI PUBLICZNYCH 

ex aequo Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
nr 5 w Sosnowcu, w imieniu którego wyróż-

nienie odebrała Dyrektor Szpitala Iwona 
Łobejko oraz Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, w imie-
niu którego nagrodę odebrała Dyrektor 
Szpitala Grażyna Kuczera.

Natomiast  prof. dr hab. n. med. Adam 
Maciejewski, Kierownik Zespołu Chirur-
gii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej  
w Klinice Chirurgii Onkologicznej Gli-
wickiego Oddziału Instytutu Onkologii, 
otrzymał tegoroczną prestiżową Honoro-
wą Indywidualną Śląską Nagrodę Jakości  
w kategorii NAUKA.  

Honorową Śląską Nagrodę Jakości  
odebrał w tym roku prof. dr hab. inż. Jerzy 
Buzek, Premier Rządu RP w latach 1997-
2001 oraz Przewodniczący Parlamentu 

Europejskiego w latach 2009-2012, Po-
seł Parlamentu Europejskiego.  

Odebranie nagród wiąże się nie tyl-
ko z prestiżem – ale przede wszystkim 
z uznaniem wysokiej jakości świadczo-
nych usług, docenieniem profesjonali-
zmu, i potwierdzeniem tezy, że można 
konkurować z największymi i najlepszy-
mi – jeżeli stawia się właśnie na jakość. 
Nagrodzonym placówkom, pracującym 
tam pielęgniarkom i położnym serdecz-
nie gratulujemy !

mo.
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Dni Otwarte Jaworznickiego Szpitala 
Mamy się  czym pochwalić 

W ramach ogólnopolskiej akcji promocyjnej - "Dni Otwarte Funduszy Europej-
skich” - Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie 9 maja br. zorganizował swój 
dzień otwarty. Głównym punktem programu było otwarcie lądowiska dla helikopte-
rów przy Szpitalu oraz pokaz profesjonalnej akcji ratowniczej. Akcja zorganizowana 
w ramach "Dni Otwartych Funduszy Europejskich" była także okazją, aby zaprezen-
tować mieszkańcom przedsięwzięcia i inwestycje, które poprawiły jakość świadczo-
nych w placówce usług medycznych, a które dofinansowane były ze środków unijnych. 
 
W uroczystym otwarciu lądowiska, które w 
znaczący sposób pozwoli przyspieszyć trans-
port osoby poszkodowanej z miejsca wypad-

ku do szpitala, uczestniczyli, obok dyrekcji 
placówki, Prezydent Miasta Paweł Silbert, za-
stępca prezydenta Dariusz Starzycki, biskup  
Grzegorz Kaszak, przedstawiciele firmy realizu-
jącej inwestycje, zaproszeni goście oraz miesz-

kańcy. Po symbolicznym przecięciu wstęgi i 
poświęceniu obiektu, wszyscy mieliśmy oka-
zję zobaczyć pokaz akcji ratunkowej w wyko-

naniu funkcjonariuszy Państwowej Straży Po-
żarnej oraz jednostki pogotowia ratunkowego. 

W programie imprezy znalazły się także m.in. 
prezentacje szkoły rodzenia, pokaz wozów 

ratowniczych oraz pokazowa ewakuacja, in-
struktaż udzielania pierwszej pomocy. Ponadto 
mieszkańcy mogli skorzystać z darmowych ba-
dań tj. spirometrii, wad postawy u dzieci, ci-
śnienia krwi, wskaźnika BMI, KTG dla kobiet w 
trzecim trymestrze ciąży.
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Komunikat 

www.spskm.katowice.pl

dkarwowska@interia.pl
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Dzień Pielęgniarki 2014

Jak co roku, śląskie pielęgniarki i położne spotkały się na uroczystej Gali z okazji 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Centrum Kultury Katowice  
im. Krystyny Bochenek. Organizatorzy – czyli Okręgowa Izba Pielęgniarek  
i Położnych – mają sprawdzony sposób na spędzenie tego jednego w roku wie-
czoru – jest czas na dobre życzenia, spora porcja dobrej rozrywki i zabawy,  
i okazja do nieformalnych spotkań w przyjaznym gronie. Tak było i w tym roku.

Wypełniona po brzegi sala Centrum 
Kultury Katowice była najlepszym dowo-
dem na to, że coroczne spotkania z oka-
zji  Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i 

Dnia Położnej mają już swoje stałe grono 
odbiorców. Uroczystą galę poprowadziła 

jak co roku dr Mariola Bartusek - Prze-
wodnicząca ORPiP oraz redaktor Wojciech  

Skowroński z Polskiego Radia Katowi-
ce. Był to moment, gdy z  wdzięcznością 
przyjmowaliśmy słowa wsparcia, uzna-
nia dla naszej pracy, życzenia i deklaracje 
współdziałania ze strony przyjaznych nam 

przedstawicieli samorządów zawodowych, 
władz administracyjnych szczebli miejskich 
i wojewódzkich, środowisk naukowych.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielę-
gniarki i Dnia Położnej na Śląsku  uświet-
niła swoim udziałem dr Grażyna Rogala 
Pawełczyk, Prezes  Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych. Gościliśmy także  
m.in. panią  Danutę Sternal, Konsultanta 
wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniar-
ska, panią dr Beatę Ochocką, Konsultanta  
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krajowego  w dziedzinie pielęgniarstwa 
epidemiologicznego, panią wicemarsza-
łek Województwa Śląskiego Aleksandrę 
Skowronek oraz członka Zarządu Woje-

wództwa Śląskiego Stanisława Dąbrowę,  
a także najwyższe  władze samorządów 
zawodowych: Śląskiej Izby Lekarskiej, 
Śląskiej Izby Aptekarskiej, Okręgowej 
Izby Radców Prawnych, Okręgowej Rady 

Adwokackiej, śląskich uczelni medycznych  
i towarzystw naukowych. Nie sposób wy-
mienić wszystkich gości, których obecność 
była dowodem szacunku i estymy, jakim 
cieszą się na Śląsku zawody pielęgniarki  
i położnej. 

Wzorem lat ubiegłych część oficjalną  
zwieńczyła sesja terapii śmiechem – tym 

razem w wykonaniu aktorek – obsady 
spektaklu „Klimakterium 2 – czyli meno-
pauzy szał”. Salwy śmiechu kwitujące każ-
dy dialog, monolog, pointę i każda piosen-
kę sprawiły, że  „Menopauzy szał” ogarnął 
tego wieczoru wszystkich  widzów.  

Słodkim dopełnieniem śląskich obcho-
dów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  
i Dnia Położnej  był imponujący tort, po-
dany we wspaniałej oprawie. I tylko żal, 
że następne takie spotkanie odbędzie się 
dopiero za rok...;)
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Aktywność zawodowa położnych

mgr Anna Stachulska  
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Położnych

w Katowicach Oddz. Wojewódzki

Minął miesiąc maj, który obfitował w wydarzenia i święta, które to z kolei bardzo wpisują 
się w życie zarówno kobiet jak i w życie położnych:

5 maja – Międzynarodowy Dzień Położnej
8 maja – Ogólnopolski Dzień Położnej
18 maja – Światowy Dzień Rodziny
26 maja – 1 czerwca - Tydzień Promocji Karmienia Piersią 
1 czerwca – Dzień Dziecka
Wspominając te świąteczne dni, warto poru-

szyć tematy i porozmawiać o działaniach, które 
pomagają kobietom poznać położne, a położ-
nym objąć kobiety lepszą opieką.

Położna to oczywiście osoba posiadająca od-
powiednie wykształcenie, potwierdzone dyplo-
mem, do opieki nad kobietą w każdym okresie 
jej życia. Natomiast każda kobieta ma do tej 
opieki po prostu prawo . 

Jak pokazują jednak statystyki procent ko-
biet w ciąży znających wszystkie swoje prawa 
pacjenta nie jest w naszym kraju zadowalający.                                                               

Polskie kobiety w ciąży owszem, regularnie 
odwiedzają lekarza, pilnują terminów badań i 
są uświadomione o możliwych dolegliwościach. 
Jednak nie do końca są spokojne, radosne z 
powodu ciąży, raczej pełne obaw co do porodu 
i lęku przed bólem. 

A przecież o te aspekty emocjonalne, przy-
gotowanie do zmiany jaką jest rodzicielstwo 
oraz przygotowanie do porodu dbać powinna 
położna. Badania jednak wykazują, że kobiety 
w większości pierwszy raz spotykają położną 
podczas porodu.

Z powodu takiego stanu rzeczy cierpią 
przede wszystkim przyszłe matki. Dlaczego? 
Bo czasem zwykły strach przed zmianą, jaką 
niesie ze sobą rodzicielstwo ogranicza zdolność 
radosnego przeżywania ciąży. Ale cierpią rów-
nież położne. Dlaczego? Ponieważ ich zawód 
kojarzy się jedynie z porodem w szpitalu i wi-
zytą położnej rodzinnej w domu po nim. 

Co zrobić, aby to zmienić?

Tu z pomocą i kobietom, i położnym przy-
szły m.in. akcje społeczne, i o niektórych z nich 
chciałabym opowiedzieć.

	Kampania społeczna „PO PROSTU POŁOŻ-
NA”, to kampania zaadresowana przede 
wszystkim do kobiet planujących ciążę  
i w ciąży. Została opracowana, ponieważ 
procent kobiet w ciąży znających wszyst-
kie swoje prawa pacjenta nie jest w naszym 
kraju zadowalający. Niewiele z nich zdaje 
sobie bowiem sprawę, że od 21. tygodnia 
ciąży mogą zupełnie bezpłatnie korzystać z 
wiedzy i wsparcia położnych w ramach tzw. 
spotkań edukacyjnych.
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Głównym celem kampanii jest uświadomie-
nie kobiet w ciąży, że od 21. tygodnia ciąży raz 
w tygodniu, a od 32. tygodnia ciąży dwa razy 
w tygodniu mogą korzystać z bezpłatnych spo-
tkań edukacyjnych z położną, podczas których 
zapewni im ona między innymi emocjonalne 
wsparcie, przygotuje do porodu, pomoże w 
opracowaniu planu opieki okołoporodowej oraz 
rozwieje wątpliwości związane z porodem. 

Tak wiele przecież można zdziałać wcze-
śniej!

O ile bowiem łatwiejsze byłoby przygotowa-
nie kobiety do porodu, gdyby można było z nią 
pracować już od połowy ciąży... 

Czasem wystarczy obalenie mitów o natu-
ralnym porodzie, czasem trzeba kobietę na ten 
ból przygotować – i to właśnie są niektóre z 
zadań położnej.

Doświadczona położna Ewa Janiuk i model-
ka Agnieszka Maciąg, która była „Twarzą Kam-
panii”, ale również mamą, która urodziła swoje 
dziecko w domu ze wsparciem położnej, po-
prowadziły cykl bezpłatnych warsztatów w naj-
większych miastach w Polsce propagujących 
cele kampanii oraz odpowiadając na pytania 
uczestniczek

Przesłanie Kampanii prowadzące zawarły 
w kilku słowach: ”Chciałabym powiedzieć ko-
bietom, że mają bardzo dużo praw, ale tylko 

od nich zależy czy będą one respektowane...” 
(Agnieszka Maciąg)

„Tak wiele kobiet nie wie czego może ocze-
kiwać od położnej...

To nie jest osoba, która towarzyszy nam 
tylko przy samym porodzie. To osoba, która 
powinna być przewodnikiem po świecie kobie-
cości” (Ewa Janiuk, położna)

	 Idąc tym tropem niedawno DEPARTAMENT 
MATKI I DZIECKA W MINISTERSTWIE ZDRO-
WIA przygotował specjalną ulotkę informa-
cyjną dla kobiet, w której w prosty sposób 
przybliża standardy opieki okołoporodowej i 
mówi o tym, czym jest wczesna profilakty-
ka. Informuje o prawie do opieki, wsparcia 
i edukacji  położnej. (Ulotkę można znaleźć 
na stronie Departamentu z możliwością wy-
druku).

	Projekt społeczny „KARM MAMO!” karmienie 
piersią korzystne dla mamy i dla dziecka.

Pomysłodawczynią i główną realizator-
ką projektu jest Marianna Szymarek,  przede 
wszystkim mama trójki dzieci i żona oraz do-
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ula, czyli kobieta udzielająca wsparcia nie me-
dycznego mamom i ich rodzinom w okresie 
okołoporodowym.

 Główne cele projektu to:

- Ukazanie matek karmiących piersią w róż-
nych sytuacjach życiowych, które są zado-
wolone i cieszą się, że karmią swoje dzieci,

-  Promocja karmienia piersią jako korzystnego 
dla matki i dziecka pod względem zdrowot-
nym i psychologicznym,

-  Obalanie stereotypów, mitów dotyczących 
karmienia piersią.

Pierwsza część Projektu to wystawa zdjęć 
wykonanych przez fotografa Zofię Bobrowską, 
przedstawiających karmiące mamy wraz z ich 
dziećmi, połączona ze spotkaniem z konsul-
tantką lub doradczynią laktacyjną, lub innym 
specjalistą opiekującym się kobietami w cią-
ży i po porodzie na temat karmienia piersią w 
różnych sytuacjach życiowych. Wystawa eks-
ponowana jest w różnych miejscach Polski od 
początku 2014 roku.

Druga część (równoległa) to wydanie książ-
ki pod tytułem "Opowieści o karmieniu piersią. 
Przełamując bariery". Składa się ona z dwóch 
bloków. Pierwszy zawiera opowieści mam – 
bohaterek wystawy fotograficznej, spisane na 
podstawie wywiadów. Historie są niepowta-
rzalne. Mamy, które biorą udział w projekcie, 
dzielą się swoimi, często bardzo różnymi do-
świadczeniami karmienia piersią. Drugi blok to 
dodatek do historii mam. Zawiera informacje 
dotyczące dobrego startu w karmieniu piersią 
oraz jego zalet dla dziecka i mamy (medycz-
nych i pozamedycznych).  Tę część opraco-
wała Alicja Nowaczyk – wyszkolona w CNOL 
Promotor Karmienia Piersią i doula. Nad po-
prawnością merytoryczną całej publikacji czu-

wała konsultantka IBCLC Ewa Masełkowska 
-Stępnik.

W założeniu publikacja jest darmowa dla od-
biorców. Książka jest rozdawana w trakcie wy-
staw-spotkań, w zaprzyjaźnionych szkołach ro-
dzenia oraz przy okazji różnych przedsięwzięć 
dotyczących tematyki okołoporodowej i rodzi-
cielstwa organizowanych przez  instytucje, fun-
dacje, stowarzyszenia w całej Polsce wspiera-
jące świadome wybory rodziców.

	Z dniem 7 kwietnia 2014 r. rozpoczęła się 
wspierana merytorycznie przez Naczelną 
Radę Pielęgniarek i Położnych oraz Polskie 
Towarzystwo Położnych – kampania spo-
łeczna „POŁOŻNA NA MEDAL”. 

Celem Kampanii jest wzrost świadomości 
położnych na temat nowoczesnych standardów 
opieki okołoporodowej i podniesienie standar-
dów pracy w zgodzie z przyjętymi wymagania-
mi środowiska i oczekiwaniami pacjentów. 

Cel społeczny: uświadomienie roli położnej, 
jej kompetencji i odpowiedzialności w oparciu 
o przyjęte standardy pracy jaką na co dzień 
wykonuje. 

Oczekiwany wynik: pozytywny wpływ na ja-
kość opieki nad kobietą i postrzeganie roli po-
łożnej przez kobietę i jej rodzinę. Czas trwa-
nia kampanii – jest spójny z okresem ciąży   
– 9 miesięcy od 7 kwietnia 2014 r. W tym czasie 
kobiety i ich rodziny będą mogły zagłosować na 
wybraną przez siebie położną – każdorazowo 
uzasadniając swój wybór – zgodnie z przyję-
tym regulaminem. Kryteria oceny położnej 
zostały przygotowane w oparciu o rekomen-
dacje Konsultanta Krajowego w dziedzinie pie-
lęgniarstwa ginekologicznego i położniczego. 
Dzięki tym nominacjom w konkursie, zostanie 
wybrana najlepsza położna w Polsce – Położna 
na medal! 

„Dla uzyskania dobrych relacji z kobie-
tą niezbędna jest otwartość na współpracę  
i współdziałanie, empatia, cierpliwość i wyrozu-
miałość, które to powinny być wyznacznikami 
przyjaznego położnictwa. Spokojna i wzbudza-
jąca zaufanie postawa położnej z pewnością 
pomoże kobiecie złagodzić lęk i stres związany 
z ciążą, porodem i połogiem i spowoduje, że 
narodziny dziecka staną się najważniejszym  
a zarazem najpiękniejszym wydarzeniem ro-
dzinnym.”

Cieszę się, że w budowaniu tych relacji oraz 
kreowaniu pozytywnego i profesjonalnego wi-
zerunku położnej pomagają nam także takie 
społeczne inicjatywy.
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Prawa dziecka w szpitalu

Małgorzata Herian
Aplikant radcowski OIRP w Katowicach

Warto podkreślić, że dzieci są naszą nadzieją i przyszłością. Od lat na świecie po-
wstają organizacje chroniące dzieci i walczące w imię ich praw. Po raz pierwszy prawa 
dziecka sformułowano w 1924 r. w Deklaracji Genewskiej, ale  pierwszy  pełny  zbiór  
praw  został  zapisany w Konwencji o  Prawach Dziecka uchwalonej 20 listopada 1989 
r. Konwencja  chroni  wszystkie  osoby  poniżej  18  roku  życia.  Stanowi dokument 
obejmujący  wszystkie  aspekty  związane  z  dobrem  dziecka.  Ustanawia nowe etycz-
ne zasady i międzynarodowe normy postępowania wobec dzieci. Wszystkie kraje, któ-
re ją ratyfikowały zobowiązały się do respektowania i realizowania jego zapisów. Pol-
ska uczyniła to w 1991 roku. 

Wraz z przyjściem na świat każde dziecko 
nabywa prawa. Praktyka dowodzi, że najczę-
ściej to rodzice lub opiekunowie prawni re-
prezentują dziecko do czasu uzyskania przez 
nie pełnoletniości przed organami Państwa i to 
oni jako pierwsi zgłaszają łamanie jego praw.                
Z reguły prawa dziecka nie kolidują z prawem 
rodziców do wychowania dzieci zgodnie z ich 
wartościami i zasadami. 

Problem pojawia się 
jednak, kiedy docho-
dzi do sytuacji niebez-
piecznych, groźnych dla 
dziecka lub niezgodnych 
z prawem. Dlatego tak 
ważne jest, aby to same dzieci wiedziały, że 
mają swoje prawa, ponieważ tylko wówczas 
będą mogły świadomie z nich korzystać. Zna-
jomość swoich praw umożliwi dziecku podjęcie 
obrony przez przed przemocą, krzywdzeniem 
czy dyskryminacją. Oczywistym jest, że pra-
wa i obowiązki dziecka, to dwie odrębne rze-
czy. Dzieci niewątpliwie powinny wiedzieć, że 
mają określone prawa i że są instytucje, które 
powinny im pomagać, ale powinny także mieć 

świadomość, że maja także obowiązki. 

Zapewnienie każdemu dziecku możliwo-
ści korzystania z przysługujących mu praw, 
również tych, które przysługują mu jako pa-
cjentowi, jest zadaniem Państwa. Mimo, jed-
nak coraz większej świadomości społecznej, 
nadal pojawia się problem, że dzieci a nawet 
ich opiekunowie prawni nie wiedzą, jakie pra-

wa im przysługują. Brak 
wiedzy w tym zakresie 
powoduje, że pacjenci 
nie potrafią artykułować 
swoich praw i co za tym 
idzie skutecznie ich do-
chodzić.

W polskim ustawodawstwie prawa pa-
cjenta zagwarantowane są w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, ratyfikowanych 
umowach międzynarodowych, ustawie o pra-
wach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ak-
tach wykonawczych oraz kodeksach etyki 
zawodowej osób wykonujących zawody 
medyczne. 

W myśl Konstytucji  Rzeczypospolitej Pol-
skiej obywatelom, niezależnie od ich sytu-
acji materialnej, władze publiczne zapewniają 
równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej 
finansowanej ze środków publicznych, a wa-
runki i zakres udzielania świadczeń określa 
ustawa. Z kolei szczególną opiekę zdrowotną 
władze publiczne powinny zapewnić dzieciom, 
kobietom ciężarnym, osobom niepełnospraw-
nym i osobom w podeszłym wieku. 

Pacjent, który ma poniżej 18 roku życia ma 
prawo do korzystania z większości praw, któ-
re przysługują osobom dorosłym w trakcie ko-
rzystania ze świadczeń zdrowotnych. Jednak 
w przypadku małoletniego pacjenta konieczne 

Zapewnienie każdemu dziecku moż-
liwości korzystania z przysługujących 
mu praw, również tych, które przysłu-
gują mu jako pacjentowi, jest zada-
niem Państwa.
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jest uwzględnienie uprawnień jego rodziców 
lub opiekunów prawnych czy też faktycznych 
oraz ograniczeń wynikających z wieku dziecka 
i jego niedojrzałości umysłowej.

Wśród praw pacjenta określonych w usta-
wie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta określono prawo do świadczeń zdro-
wotnych, prawo do informacji, do tajemnicy in-
formacji z nim związanych, prawo do wyrażenia 
zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, 
prawo do poszanowania intymności i godności 
pacjenta, prawo do dokumentacji medycznej, 
prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii 
albo orzeczenia lekarza, prawo do poszanowa-
nia życia prywatnego i 
rodzinnego, prawo do 
opieki duszpasterskiej 
oraz prawo do przecho-
wywania rzeczy warto-
ściowych w depozycie. 

Każde z tych praw 
przysługuje pacjentowi 
i każdy pacjent, również małoletni może je re-
alizować. 

Dzieci i młodzież do ukończenia 18-go roku 
życia oraz kobiety w ciąży i w okresie połogu 
mają prawo do dodatkowych świadczeń zdro-
wotnych lekarza dentysty oraz materiałów sto-
matologicznych stosowanych przy udzielaniu 
tych świadczeń. 

Kolejny akt prawny stanowiący m.in.  
o uprawnieniach małego pacjenta to usta-
wa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Zgodnie z zawartą w niej regulacją lekarz ma 
obowiązek udzielać pacjentowi - również temu, 
który ukończył 16 lat - lub jego ustawowemu 
przedstawicielowi przystępnej informacji o jego 
stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycznych, 
leczniczych, dających się przewidzieć następ-
stwach ich zastosowania albo zaniechania, wy-
nikach leczenia oraz rokowaniu. 

Jeżeli pacjent nie ukończył 16 lat lub jest 
nieprzytomny bądź niezdolny do zrozumienia 
znaczenia informacji, lekarz udziela informacji 
osobie bliskiej. Z kolei pacjentowi, który nie 
ukończył 16 lat, lekarz udziela informacji w 
zakresie i formie potrzebnej do prawidłowego 
przebiegu procesu diagnostycznego lub tera-
peutycznego. Co ważne, pacjent ma prawo do 
wypowiedzenia swojego zdania w kwestii le-
czenia. Brak udzielenia pacjentowi powołanej 
wyżej informacji przesądza zarazem o braku 
wyrażenia przez pacjenta uświadomionej zgo-
dy na zabieg. Wykonanie wówczas zabiegu 

operacyjnego oznacza zatem wykonanie go  
w warunkach bezprawności. 

W określonych bowiem sytuacjach na le-
karzu spoczywa obowiązek uzyskania zgo-
dy pacjenta na przeprowadzenie badania lub 
udzielenie innych świadczeń zdrowotnych. 
Jeżeli pacjent jest małoletni lub niezdolny do 
świadomego wyrażenia zgody, wówczas taka 
zgoda powinna zostać udzielona przez jego 
przedstawiciela ustawowego. Gdyby natomiast 
pacjent nie miał przedstawiciela ustawowego 
lub porozumienie się z nim byłoby niemożli-
we, niezbędnym jest pozyskanie tzw. „zgody 
zastępczej” wydawanej przez sąd opiekuńczy,  

w którego okręgu 
czynności zdrowotne 
mają być wykonane. 

Taka sama pro-
cedura będzie mia-
ła miejsce wów-
czas, kiedy małolet-
ni, który ukończył  

16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent 
chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, 
lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, 
sprzeciwia się czynnościom medycznym. Wów-
czas poza zgodą przedstawiciela ustawowego 
lub opiekuna faktycznego takiego pacjenta wy-
magane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. 

Zgodę na przeprowadzenie badania małolet-
niego lub niezdolnego do świadomego wyraże-
nia zgody może wyrazić także opiekun faktycz-

ny. Natomiast, jeśli pacjent ukończył 16 lat, 
wymagana jest również zgoda jego samego. 
Do wyrażenia zgody nie jest zastrzeżona forma 
pisemna - za wyjątkiem przypadku zastosowa-
nia zabiegu operacyjnego albo metody leczenia 
lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ry-
zyko dla małego pacjenta - a zatem może być 
wyrażona ustnie, a nawet poprzez takie zacho-
wanie, które w sposób niebudzący wątpliwości 
wskazuje na wolę poddania się proponowanym 
przez lekarza czynnościom medycznym. Jed-

Ciężar dowodu wykonania ustawo-
wego obowiązku udzielenia pacjentowi 
lub jego ustawowemu przedstawicielo-
wi przystępnej informacji, poprzedza-
jącej wyrażenie zgody na zabieg opera-
cyjny spoczywa na lekarzu
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nak dla celów dowodowych praktykowane jest 
wyrażenie zgody przed każdym zabiegiem po-
przez złożenie podpisu na odpowiednim doku-
mencie, który załączany jest do dokumentacji 
medycznej. 

Warto wskazać, że zgodnie z tezą wyroku 
Sądu Najwyższego „ciężar dowodu wyko-
nania ustawowego obowiązku udzielenia 
pacjentowi lub jego ustawowemu przed-
stawicielowi przystępnej informacji, po-
przedzającej wyrażenie zgody na zabieg 
operacyjny spoczywa na lekarzu”. Nie-
wątpliwie o wyrażeniu przez pacjenta zgody 
na wykonanie zabiegu operacyjnego będzie 
można mówić wtedy, kiedy zostanie ona po-
przedzona udzieleniem pacjentowi przystępnej 
informacji w wymaganym prawem zakresie. 

Podobnie art. 22 ust. 4 ustawy o ochronie 
zdrowia psychicznego reguluje kwestie wyra-
żenia zgody na przyjęcie do szpitala psychia-
trycznego małoletniego powyżej lat szesnastu. 

Również udział małoletniego w ekspery-
mencie medycznym dopuszczalny jest tylko za 
pisemną zgodą jego przedstawiciela ustawo-
wego, a jeżeli ukończył 16 lat lub nie ukończył 
16 lat i jest w stanie z rozeznaniem wypowie-
dzieć opinię w sprawie swego uczestnictwa w 
eksperymencie, konieczna jest także jego pi-
semna zgoda. 

Prawo nakazuje także, aby w trakcie trwa-
nia badania klinicznego z udziałem małoletnich 
w celu zminimalizowania bólu i dyskomfortu 
zapewnić udział personelu posiadającego wie-
dzę i umiejętności w zakresie postępowania  
z małoletnimi oraz stosować metody mające 
na celu minimalizację dyskomfortu związanego 
z wykonywanymi procedurami.

Kwestie identyfikacyjne pacjentów, 
również małoletnich reguluje ustawa  
o Działalności Leczniczej. 

Zgodnie z tą regulacją informacje umiesz-
czone na znaku identyfikacyjnym pacjenta po-
zwalające na ustalenie jego tożsamości powin-
ny być zapisane w sposób, który uniemożliwi 
identyfikację pacjenta przez osoby nieupraw-
nione. 

Z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie warunków, sposobu i trybu zaopa-
trywania pacjentów szpitala w znaki identyfi-
kacyjne oraz sposobu postępowania w razie 
stwierdzenia ich brak stanowi, że noworodko-
wi urodzonemu w szpitalu zakłada się w znak 
identyfikacyjny niezwłocznie po urodzeniu,  
a pacjenta przy przyjęciu do szpitala. 

Znak identyfikujący pacjenta powinno się  
umieścić na opasce lub na zdjęciu oraz w indy-
widualnej dokumentacji medycznej pacjenta. 
Akt ten określa także, że opaska powinna być 

założona na nadgarstek pacjenta, a w przy-
padku gdy jest to niemożliwe albo niewskaza-
ne ze względu na przebieg procesu leczenia, 
na kostkę nogi. 

Z kolei noworodek powinien mieć założoną 
opaskę  na oba nadgarstki, a gdy jest to nie-
możliwe albo niewskazane ze względu na prze-
bieg procesu leczenia, na obie kostki nóg albo 
na nadgarstek i kostkę nogi. Zdjęcie dziecka, 
na którym umieszcza się znak identyfikacyjny 
powinno być umieszczone w widocznym miej-
scu na łóżku dziecka albo na inkubatorze, i ma 
to miejsce wówczas, kiedy założenie opaski 
dziecku, które nie ukończyło szóstego roku ży-
cia, nie jest możliwe. 

Na wykonanie i umieszczenie zdjęcia wy-
magana jest zgoda matki lub osoby bliskiej, 
w przeciwnym wypadku, na łóżku dziecka albo 
na inkubatorze umieszcza się jedynie opaskę 
ze znakiem identyfikacyjnym.

Podsumowując warto podkreślić, że 
każdy dorosły, a także wszystkie instytu-
cje w Państwie oraz ich przedstawiciele 
zobowiązani są do przestrzegania praw 
dziecka. 

Choroba i hospitalizacja zarówno dla 
dzieci jak i ich rodziców czy opiekunów 
zawsze jest emocjonalnym przeżyciem. 
Poszanowanie praw dziecka jako pacjen-
ta, może ułatwić mu przejście przez ten 
ciężki okres. Warto pamiętać, że dziecko 
nie potrafi samo o siebie zadbać. Potrze-
buje do tego dorosłych, dlatego natural-
nymi "strażnikami" praw dziecka są jego 
rodzice i opiekunowie, a w ochronie zdro-
wia również i personel medyczny. 

Literatura u autorki
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Zdrowie psychospołeczne,  
a praca zmianowa

Dr n. ekonom. Bogusława Serzysko 
Przewodnicząca Zespołu ds. Promocji  

Zawodu Pielęgniarki i Położnej

Definicję pracy zmianowej interpretuje Kodeks Pracy (art. 128 § 2 Kodeksu Pra-
cy). Wynika z niego, iż pracę zmianową należy rozumieć jako wykonywanie pracy 
według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywa-
nia pracy po upływie określonej liczby godzin i dni. 

Niekorzystny wpływ pracy zmianowej na 
zdrowie pracowników jest niepodważalny, 
lecz nadal obserwuje się chęć podejmowania 
pracy w systemie pracy zmianowej i nocnej. 
Większość życiowych funkcji organizmu czło-
wieka wykazuje periodyczność około dobową. 
Pora nocna wpływa na zmniejszenie aktywa-
cji organizmu – dochodzi do  spadku tem-
peratury wewnętrznej i metabolizmu energe-
tycznego, a ilość melatoniny (hormonu snu) 
osiąga maksimum. 
Praca wykonywana w 
nocy wymaga zatem 
dodatkowego wysił-
ku. Następujący sen 
po nocy w ciągu dnia 
jest swego rodzaju 
przymusem wbrew 
naturalnej aktywno-
ści organizmu i nie 
spełnia w dostatecznym stopniu swej funkcji 
regeneracyjnej, jest gorszej jakości i krótszy.

Wpływ pracy zmianowej na zdrowie pra-
cownika, mimo istniejącej znacznej wiedzy 
na ten temat, nie jest do końca poznany. 
Praca wykonywana w godzinach nocnych 
jest przeciw naturalnym rytmom organizmu, 
jednak jest czynnikiem o stosunkowo małej 
ekspresji i nie wywołuje natychmiastowych 
skutków patologicznych. Badania nad pracą 
zmianową są trudne, bowiem występuje dość 
duża liczba innych jeszcze czynników, któ-
re biorą udział w  zakłócaniu o potencjalnie 
większym działaniu patologicznym. Zaliczyć 
można do nich: różnorodność form organi-
zacji pracy zmianowej, różnice w charakte-
rze wykonywanej pracy między stanowiska-
mi, jak i w ramach tego samego stanowiska 
między poszczególnymi zmianami, selekcja 

naturalna pracowników i inne czynniki powo-
dujące, iż wyniki otrzymywane przez różnych 
badaczy są różne. 

Pomimo trudności w zbieraniu i interpre-
tacji danych, istnieją dowody na to, że praca 
nocna i zmianowa jest czynnikiem mogącym 
nasilać lub przyspieszać wystąpienie różnych 
stanów patologicznych. Dotyczy to zaburzeń 
snu, zaburzeń ze strony przewodu pokarmo-

wego, zmian w ukła-
dzie sercowo-naczy-
niowym włączając 
w to chorobę wień-
cową i nadciśnienie, 
zaburzeń układu im-
munologicznego, za-
burzeń o charakterze 
nerwicowym. Wpływ 
pracy zmianowej na 
regulację hormonal-

ną uważany jest w świetle ostatnich publika-
cji za potencjalny czynnik mogący sprzyjać 
rozwojowi nowotworów hormonozależnych, 
np. raka sutka, dlatego Światowa Organi-
zacja Zdrowia pracę w trybie zmianowym 
umieściła na liście potencjalnych czynników 
rakotwórczych. 

Praca w nietypowych zmieniających się 
porach wpływa na cykl miesiączkowy, prze-
bieg ciąży czy okres menopauzy. Oprócz 
wymienionych potencjalnych skutków cho-
robowych należy pamiętać o zaburzeniach 
w sferze życia rodzinnego i funkcjonowania 
społecznego osób pracujących na zmiany, 
które zmuszone zostały do prowadzenia życia 
wbrew naturalnym rytmom, według których 
żyją ich rodziny. Dlatego też, istnieją indy-
widualne różnice w podatności na zakłócenia 

Wpływ pracy zmianowej na regulację hor-
monalną uważany jest w świetle ostat-
nich publikacji za potencjalny czynnik 
mogący sprzyjać rozwojowi nowotworów 
hormonozależnych, np. raka sutka, dlate-
go Światowa Organizacja Zdrowia pracę 
w trybie zmianowym umieściła na liście 
potencjalnych czynników rakotwórczych. 
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pracy organizmu przez pracę zmianową i to-
lerancję jej pozazdrowotnych konsekwencji. 
Według danych tylko 10% pracowników tole-
ruje pracę zmianową, 20% jest zmuszonych 
porzucić ją ze względów zdrowotnych, a 70% 
jest w stanie dotrwać do wieku emerytalnego 
odczuwając różnie nasilone dolegliwości. Pra-
cy zmianowej i nocnej nie można wyelimino-
wać, ale konieczne jest podejmowanie dzia-
łań, które mogą zmniejszyć jej niekorzystne 
skutki. Zatem dużą rolę ma do odegrania Me-
dycyna Pracy, która powinna w większym niż 
dotychczas stopniu być wyczulona na obja-
wy syndromu nietolerancji pracy zmianowej 
(ZNPZ), a działania podjęte przyczyniać się 
do zmniejszenia dyskomfortu pracowników 
poprzez działania medyczne ukierunkowane 
w zakresie promocji i ochrony zdrowia.

Konsekwencje pracy zmianowej dotyczą 
nie tylko zdrowia, ale także życia zawodo-
wego, rodzinnego czy nawet uczestniczenia 
w życiu społecznym. Wykonywanie pracy w 
godzinach kiedy organizm przygotowuje się 
do wypoczynku bądź skrócenie długości snu, 
może nieść za sobą ryzyko popełnienia błędu 
jatrogennego, nerwowości w pracy i sprzy-
jać konfliktom. Nabiera to szczególnego zna-
czenia gdy narażamy życie i zdrowie innych 
ludzi. Również życie rodzinne prowadzone 
wbrew naturalnym rytmom może ulec zmia-
nie. Zamiast czasu przeznaczonego rodzinie 
musimy przeznaczyć czas na wypoczynek. 
Aby zregenerować organizm,  a czas wypo-
czynku byłby skuteczny to zazwyczaj stwa-
rzamy sobie właściwe dla niego warunki tzn. 
najczęściej ograniczamy aktywność pozosta-
łych członków rodziny – eliminacja hałasu, 
zaciemnienie pomieszczeń. Jeśli zrezygnuje-
my ze snu lub go skrócimy, to pociągamy za 
sobą trudności w wykonywaniu codziennych 
obowiązków oraz występuje podwyższony 
poziom stresu. Skutkuje to nerwowością, 
stanami lękowymi, depresją, a nawet może 
sprzyjać problemom małżeńskim i konflik-
tom rodzinnym. 

Badania wykazują, iż po zmianie nocnej 
obniża się nastrój i spada zdolność do kon-
centracji. Wyższy jest natomiast wskaźnik 
nadużywania leków oraz rozwodów. Istnieją 
również doniesienia, że praca w godzinach 
nocnych prowadzi do zaburzeń życia seksu-

alnego: zmniejszenia aktywności seksualnej 
i jakości kontaktów seksualnych zarówno  
u kobiet jak i u mężczyzn. Satysfakcjonują-
ce zaś życie seksualne ma wpływ jak poda-
je literatura na zwiększenie długości życia, 
chroni przed zawałem mięśnia sercowego, 
zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi, 
korzystnie wpływa na układ immunologiczny, 
obniża problem bezsenności, podtrzymuje 
zdrowy wygląd, przyspiesza spalanie tłusz-
czu, chroni przed bólami głowy i migreną, 
zmniejsza ryzyko depresji, redukuje stres  
i zwiększa poczucie własnej wartości. 

Nieliczni utrzymują, iż osoby pracujące 
w systemie zmianowym w bilansie tygodnio-
wym mogą jednak przeznaczyć więcej czasu 
na sen, prace domowe i aktywność fizycz-
ną w czasie wolnym, niż osoby pracujące  
w systemie jednozmianowym dziennym. Jed-
nak sumując wszystkie czynniki wynikające  
z pracy zmianowej w tym nocnej, wpływa-
jące na oddziaływanie na organizm dopro-
wadzają do problemów zdrowotnych prawie,  
u każdego pracownika zmianowego.

Problemy zdrowotne związane z pracą 
zmianową, a szczególnie nocną, powinny być 
uwzględniane w większym stopniu również w 
orzekaniu dla celów ubezpieczeniowych oraz 
w praktyce lekarsko-sądowej. 

Podsumowując,  praca  zmianowa ewi-
dentnie powoduje negatywne skutki zdrowot-
ne i z tego względu wśród zleceń opracowa-
nych podczas Konferencji Współpracujących 
ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) 
Ośrodków Zdrowia Pracujących znalazł się 
zapis: „...Możliwość adaptacji do niekon-
wencjonalnego rytmu pracy jest osobniczo 
zróżnicowana. Starzenie się obniża zdolności 
adaptacyjne, w związku, z czym nie zaleca 
się pracy trzyzmianowej dla żadnego pra-
cownika powyżej 45 roku życia...”. Niestety 
zalecenie raczej pozostaje w sferze poboż-
nych życzeń WHO. Objawy braku tolerancji 
pracy zmianowej, to przede wszystkim: za-
burzenia snu, funkcji układu pokarmowego  
i sercowo-naczyniowego, chroniczne zmę-
czenie, zaburzenia psychoneurotyczne zabu-
rzenia funkcjonowania społecznego, nasile-
nie palenia papierosów i spożywania używek, 
alkoholu, leków
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Zachowania i postawy   
w wybranych jednostkach chorobowych

mgr socjologii Lidia Styrc 
                                                         Oddział Wewnętrzny II WSS nr 3 w Rybniku

W ostatnim artykule na temat postaw człowieka wobec choroby pisałam, że  każdy 
pacjent w obliczu poważnej, nieuleczalnej choroby przybiera jakąś postawę wobec 
tej zaistniałej sytuacji. Jest to dla człowieka bardzo trudna sytuacja, targa nim wiele 
emocji, ponieważ choroba sprawia, że pacjent musi zwykle przeorganizować swoje 
życie, często zrezygnować z wielu form aktywności, które sprawiały mu wcześniej 
przyjemność czy z pracy, która pozwalała mu się realizować.  

Choroba powoduje także niekorzystne zmia-
ny w systemie rodzinnym pacjenta. Niejedno-
krotnie występuje konieczność zmiany zadań 
w rodzinie, pogarsza się też zwykle sytuacja 
materialna rodziny. Człowiek,  w zależności 
od sytuacji życiowej, osobowości, charakteru, 
inaczej reaguje na chorobę, towarzyszą mu 
różne stany emocjonalne, wypracowuje różne 
style zmagania się z ciężką chorobą – od walki 
po rezygnację. 

Na prezentowanie różnych postaw i zacho-
wań wobec choroby duży wpływ ma też to, jaka 
choroba została rozpoznana, jakiego układu  
w organizmie ona dotyczy. Okazuje się bo-
wiem, że są pewne charakterystyczne zacho-
wania pacjentów w obliczu niektórych chorób. 
Przyjrzyjmy się im. 

Choroby nowotworowe 
Zachowania chorego w przypadku chorób 

nowotworowych mają ogromne znaczenie, 
gdyż bezpośrednio „warunkują wczesną lub 
późną diagnozę lekarską, a w konsekwen-
cji decydują o skuteczności terapii, wylecze-
niu lub porażce terapeutycznej, oznaczającej 
śmierć pacjenta”. 

Tak poważna diagnoza wywołuje prawie 
zawsze u chorych na nowotwory bardzo silny 
stres. W umyśle chorego powstaje wiele py-
tań: „dlaczego to mnie się przydarzyło?”, „czy 
będzie bolało, czy będę cierpiał?”, „ile życia mi 
jeszcze zostało?”, „czy umrę?”. Niektórzy cho-
rzy, mimo potwierdzenia diagnozy choroby no-
wotworowej wciąż jeszcze mają nadzieję, że 
lekarz się pomylił, może aparatura się popsu-
ła itp. Niektórzy chorzy w ogóle nie dopusz-
czają do myśli takiej diagnozy. Mówią, że to 
niemożliwe, to tylko chwilowa niedyspozycja  
i niebawem poczuje się lepiej.  Dość duży od-
setek chorych reaguje na chorobę nowotworo-
wą depresją, zupełnie poddając się chorobie.

Pierwszą reakcją na raka jest najczęściej 
zadawanie pytania: „Dlaczego akurat ja?”. 
Chory to wydarzenie traktuje jako:
	Rodzaj kary za dawne grzechy;
	Piętno hańby ujawniające wstydliwą ta-

jemnicę;

	Druzgocący cios, za który odpowiedzialna 
jest inna osoba, członek rodziny, przyja-
ciel, itp.

Dwie pierwsze reakcje charakterystyczne są 
dla osób, które mają tendencje do obwiniania 
siebie, trzecia reakcja ma miejsce zazwyczaj 
u osób przerzucających odpowiedzialność za 
swoje niepowodzenia na inne osoby lub czyn-
niki zewnętrzne.

Często reakcją chorego jest też sięganie 
do wszelkich alternatywnych metod leczenia,  
a więc do medycyny niekonwencjonalnej. Cho-
ry w ten sposób chwyta się wszystkiego, co 
daje mu choć cień nadziei.

Częstą reakcją chorego na raka jest też za-
przeczenie, które niweluje w pewien sposób silny 
lęk chorego. Czasem u chorego, w akcie despe-
rackiej ucieczki, nasilają się uczucia religijne.

Niektórzy pacjenci stosują projekcję, prze-
rzucając swe uczucie lęku na inną osobę. Obser-
wowane też są u chorych mechanizmy kompul-
sywne- czyli działania o charakterze natręctw, 
które zmniejszają niepokój u chorego.

Są też takie reakcje, jak mechanizm sub-
limacji. Źródłem tego typu obrony chorego 
przed chorobą jest wyobrażenie sobie swojej 
rodziny bez jego obecności. Chory poświęca 
się wtedy pocieszaniu rodziny.

Uciążliwe metody leczenia chorób nowo-
tworowych, złe samopoczucie podczas kuracji 
związanej z chemioterapią, dodatkowo jeszcze 
wzmagają lęk u chorego. To uboczne  działanie 
chemioterapii czy radioterapii prowadzi cza-
sem chorego do chęci poddania się chorobie. 
Chory manifestuje postawę rezygnacji, odczu-
wa brak sensu leczenia.
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Choroba wieńcowa

Zachowania i postawy chorego w tej jed-
nostce chorobowej będą z pewnością zależa-
ły od ciężkości choroby. W ostrym rzucie cho-
roby wieńcowej duży lęk wywołuje u chorego 
możliwość natychmiastowej śmierci (z powodu 
zakrzepu i zatoru naczyń wieńcowych). Chory 
może popaść w takiej sytuacji w panikę. Wtedy 
nawet najmniejszy ból, ukłucie traktują bardzo 
poważnie, boją się poruszyć nawet palcem. 
Choroba całkowicie dominuje nad chorym, jest 
on całkowicie uzależniony od lekarzy, rodziny, 
pielęgniarek. 

Inną reakcją przy tym schorzeniu jest utrzy-
mywanie, że nic się nie wydarzyło. Chorzy od-
rzucają wszystkie ograniczenia aktywności, 
rwą się do pracy.

Jak w przypadku wielu chorób poważnych, 
przewlekłych czy nieuleczalnych, choroba 
wieńcowa, ostre jej napady wywołują u cho-
rego strach czy lęk, który powoduje zmiany fi-
zjologiczne w sercu, jak i w innych narządach 
wewnętrznych. To jeszcze bardziej niekorzyst-
nie wpływa na samopoczucie chorego.

Odczuwany przez chorego ból wywołuje 
strach przed śmiercią. Niedotlenienie, które 
często towarzyszy ostremu napadowi choro-
by wieńcowej powoduje, że u chorego mogą 
pojawić się zaburzenia świadomości, okresy 
splątania lub pobudzenia. Nie jest on wtedy w 
stanie racjonalnie ocenić swojego stanu i świa-
domie podejmować decyzje. Ważne jest wtedy, 
aby te zachowania właściwie rozpoznać, czy są 
wynikiem postaw wobec choroby czy też zabu-
rzeniami świadomości, związanymi z niedotle-
nieniem organizmu.

Zawał mięśnia sercowego

Pacjent po zawale przechodzi różne etapy 
stanu psychicznego i może różnie reagować na 
nagłą, poważną chorobę:
	bezpośrednio po zawale chory zazwyczaj 

wypiera ze świadomości niebezpieczeń-
stwo;

	po uświadomieniu faktu zawału następuje 
silny lęk przed śmiercią. Chory odczuwa 

strach, że jego życie będzie teraz pasmem 
cierpień, że nie będzie mógł już aktywnie 
pracować, żyć;

	moment, kiedy największe niebezpieczeń-
stwo zostało zażegnane, kiedy chory jest 
już pod fachową opieką personelu medycz-
nego, jest najczęściej momentem, kiedy 
spada napięcie, chory czuje się znacznie 
bezpieczniej i najczęściej powierza swoje 
zdrowie specjalistom, daje sobą kierować. 
Zazwyczaj u chorego wzmaga się w tym 
czasie chęć wyzdrowienia i wola życia;

	chory zaczyna snuć plany. To najczęściej 
okres, kiedy pacjent wychodzi ze szpita-
la. Człowiek zazwyczaj stara się zmierzyć  
z programem rehabilitacji, poddaje się 
mu;

	w okresie powrotu do codzienności poja-
wia się faza nowego zagrożenia. Często 
zdarza się, że chory wraca do starych na-
wyków, pośpiechu, zapominając o zalece-
niach; reaguje nerwowo na upominania 
rodziny.

Przebycie zawału często wiąże się z wieloma 
ograniczeniami dla chorego. To rodzi często 
bunt, zwłaszcza u osób stosunkowo młodych. 
Ograniczenia te wiążą się z koniecznością 
zmniejszenia aktywności, koniecznością zaży-
wania leków, odpowiednią dietą.

Tak więc oto pacjent po zawale, w zależno-
ści od okresu rekonwalescencji i w zależności 
od tego, jakie będą dalsze konsekwencje zdro-
wotne zawału,  może przyjmować postawę od 
zaprzeczenia, wyolbrzymiania do postawy ade-
kwatnej, wyrażającej się w pełnym dostosowa-
niu do zaleceń lekarza. 

Udar mózgu

Chory po udarze mózgu napotyka w co-
dziennym życiu wiele ograniczeń wynikających 
z tej choroby i są to głównie ograniczenia ru-
chu, spowodowane porażeniem kończyn, trud-
nościami z mową, z zaspokajaniem podstawo-
wych czynności fizjologicznych.

Chory bardzo często przyjmuje postawę re-
zygnacji, wynikającą z depresji i świadomości 
swych ograniczeń. Często też przejawia wro-
gość wobec rodziny czy personelu medyczne-
go. W tym czasie chory może traktować choro-
bę jako karę lub niesprawiedliwość.

W miarę postępu rehabilitacji chory może 
odzyskiwać wiarę w lepsze samopoczucie i lep-
szą jakość życia po przebytym udarze. Może 
też zmienić się jego stosunek do choroby. Za-
zwyczaj akceptuje swój stan i podporządkowu-
je się zaleceniom lekarskim, poddaje się reha-
bilitacji.

Aby zrozumieć reakcje chorych po udarze 
mózgu, należy wziąć pod uwagę następujące 
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czynniki:
	rodzaj i stopień inwalidztwa;
	znaczenie choroby dla pacjenta;
	jego poprzednią konstrukcję osobowości;
	aktualną sytuację życiową.

Cukrzyca

Cukrzyca należy do tych schorzeń, gdzie 
poziom wiedzy na temat choroby ma ogromne 
znaczenie dla  funkcjonowania pacjenta. Ina-
czej mówiąc, leczenie cukrzycy i powodzenie 
tego leczenia wymaga współpracy i pełnego 
udziału chorego. Dzięki wysokiej wiedzy o cho-
robie, wykorzystywaniu jej w codziennym życiu 
z chorobą, człowiek może bardzo dobrze funk-
cjonować z tą nieuleczalną chorobą, prowadzić 
„normalne życie”. Choroba nie będzie wtedy 
powodować u pacjenta innych ograniczeń poza 
koniecznością stosowania odpowiedniej diety. 

Wielu chorych przeraża diagnoza cukrzycy, 
wywołuje u nich lęk o przyszłość, zadają so-
bie pytania, czy będą jeszcze prowadzić takie 
życie jak kiedyś, czy choroba skróci ich życie. 
Odpowiednia wiedza na temat choroby może 
szybko rozwiać lęki chorego. Jeżeli w procesie 
leczenia położymy nacisk na to, jak ważny jest 
udział samego chorego w leczeniu, jak dużo od 
niego zależy, to chory prawdopodobnie skupi 
się na tym, aby pozyskać tej wiedzy jak naj-
więcej. Wtedy jest szansa, że chory przyjmie 
aktywną postawę wobec swojej choroby, sta-
rając się utrzymać organizm w jak najlepszym 
samopoczuciu.

Należy pamiętać, że cukrzyca dotyka rów-
nież wielu młodych ludzi. W związku z tym 
mogą pojawić się u tych chorych problemy ze 
ścisłym przestrzeganiem diety, koniecznością 
oszczędzania organizmu i unormowanego try-
bu życia. W młodym człowieku rodzi się zwy-
kle bunt przeciwko takim ograniczeniom, chce 
on życie brać „garściami”, nie zaś poddawać 
się ograniczeniom. Choroba w młodym wieku 
zazwyczaj koliduje z dojrzewaniem emocjo-
nalnym-kształtuje się przecież dopiero osobo-
wość młodego człowieka. Choroba może więc 
pozostawić niezatarte piętno na osobowości 
młodego człowieka. Może on np. wykorzysty-
wać swą chorobę do kierowania postępowa-
niem rodziców, co w konsekwencji może wpły-

nąć na kształt osobowości. Wtedy współpraca 
z chorym na cukrzycę może okazać się bardzo 
trudna, wiele czasu z pewnością upłynie, aż 
chory dojrzeje do decyzji pełnego uczestnictwa  
i współpracy przy leczeniu cukrzycy.

Odpowiednie przekazanie wiedzy o stan-
dardach samoopieki, wyedukowanie chore-
go, powoduje u niego wzrost motywacji, gdyż 
wzmaga się wtedy jego poczucie kompetencji  
i samodecydowania.

Zupełnie inne zachowania chorego mogą 
pojawić się w momencie, gdy dołączą się po-
wikłania sercowo-naczyniowe w przebiegu 
cukrzycy czy też groźba amputacji kończyny  
z powodu stopy cukrzycowej. Poważnie za-
chwieje to psychiką chorego. Pacjent może 
mieć poczucie niesprawiedliwości, że mimo le-
czenia jego stan fizyczny pogorszył się, rozża-
lenie, że to akurat jego spotyka. Dołącza się do 
tego jeszcze lęk przed nieuchronną śmiercią. 
Często chory taki popada w panikę. Nie umie 
pogodzić się ze swoją sytuacją. 

Odpowiednia wiedza chorego na temat cu-
krzycy pozwala utrzymać jego stan zdrowia 
na dobrym poziomie przez długie lata. Dobrze 
wyedukowany pacjent z cukrzycą (choć to nie-
uleczalna i poważna choroba), może całkiem 
sprawnie funkcjonować przez dziesiątki lat,  
a także prowadzić aktywny tryb życia. Nato-
miast kompletny brak wiedzy może w bardzo 
szybkim tempie doprowadzić do szeregu powi-
kłań ze strony innych narządów, np. powikła-
nia sercowo-naczyniowe czy stopa cukrzycowa  
(a w konsekwencji amputacja kończyny), a to 
w równie szybkim tempie może doprowadzić 
chorego do śmierci. 

To pielęgniarka współuczestnicząc w pro-
cesie leczenia, zwykle jest najbliżej pacjenta  
w momencie, gdy ten dowiaduje się o ciężkiej 
czy nieuleczalnej chorobie, widzi jego zacho-
wania, czasem dość nieoczekiwane, niespo-
dziewane. Zatem powinna ona być świadoma, 
że pacjent w obliczu ciężkiej choroby może  
i zwykle przybiera jakąś postawę wobec tej za-
istniałej sytuacji. To wymaga, aby oprócz za-
spokojenia potrzeb fizjologicznych pacjenta, 
wzmacniać też jego siły psychiczne i energię 
życiową do pokonania choroby lub przystoso-
wania się do życia z nieuleczalną chorobą. Jeśli 
pielęgniarka potrafi rozpoznać stan psychiczny 
i emocjonalny pacjenta w obliczu nieuleczalnej 
choroby, to znaczy, że potrafi na niego spoj-
rzeć w sposób holistyczny, że rozumie pacjenta  
w całej jego złożoności.

Literatura u autorki
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Nietrzymanie moczu u kobiet 

 jakość życia, profilaktyka,  
diagnostyka, leczenie

Nietrzymanie moczu (NTM) jest jednym z najczęściej występujących proble-
mów polskiego społeczeństwa, zostało uznane za chorobę społeczną (dotyczy 5%-
10% społeczeństwa, w tym mężczyzn), jest schorzeniem przewlekłym, które nasila 
się z wiekiem. Powszechnie uważa się, że choroba dotyczy głównie kobiet starszych, 
jednak dolegliwości NTM coraz częściej dotyczą kobiet w wieku rozrodczym. W Polsce 
dane wskazują, że problem dotyczy od 17 do 46% kobiet. U kobiet w wieku 17-24 lat 
schorzenie dotyka 15,4%, w wieku 25-34 lat występuje w 22,6% przypadkach. U ko-
biet pomiędzy 45 a 65 rokiem życia dolegliwości dotyczą około 40% pacjentek. 

Nietrzymanie moczu (NTM) to każdy stan 
niekontrolowanego wycieku moczu z cewki 
moczowej. Choroba powoduje problemy higie-
niczne, stanowi przewlekły dyskomfort, przez 
co występują problemy psychologiczne, ogra-
nicza codzienną aktywność, oraz pogorszeniu 
ulega jakość życia. Problem NTM kobiety uwa-
żają za wstydliwy, w związku z tym zanim zgło-
szą się do lekarza zwlekają nawet wiele lat, 
gdyż mają nadzieję, że dolegliwości samoist-
nie ustąpią lub też nie wierzą w skuteczność 
pomocy lekarskiej. Dolegliwości NTM przyczy-
niają się do nerwic, zaburzeń snu, stanów de-
presyjnych i trudności w pożyciu partnerskim. 
Z tego powodu dochodzi do unikania kontak-
tów towarzyskich, izolacji społecznej, co znów 
prowadzi do zaburzeń emocjonalnych, to zaś 
zmusza kobiety do zmiany stylu życia, a cza-
sem nawet do zmiany wykonywanego zawodu. 

WSKAZÓWKI EDUKACYJNE

Pomimo wzrastającego znaczenia społecz-
nego, zbyt mało osób wie o istnieniu choroby, 
jak  zapobiegać przykrym dolegliwościom i jak 
je leczyć. Kobiety z powodu braku dostatecz-
nej wiedzy o chorobie, zajmują bierną posta-
wę wobec problemu, zaś informacje na temat 
nietrzymania moczu, profilaktyki i leczenia 
uzyskują od przyjaciół, rodziny, z internetu, 
od pracowników ochrony zdrowia.W profilak-
tyce NTM istotny jest odpowiedni tryb życia. 
Zaleca się unikanie ciężkiej pracy fizycznej, 
palenia papierosów, alkoholu, otyłości, zaparć, 
należy wskazać konieczność ograniczenia ilości 
przyjmowanych płynów zwłaszcza w godzinach 
wieczornych i nocnych.Wiele kobiet nie zna 
przyczyn wysiłkowego nietrzymania moczu, 
kojarzą ten problem z naturalnym procesem 

starzenia się organizmu. Kobiety powinny mieć 
świadomość, że bezwiedne oddawanie moczu 
w czasie kaszlu, kichania, śmiechu czy wysiłku 
nie jest chorobą, tylko symptomem wskazują-
cym na zaburzenia w prawidłowym funkcjono-
waniu przepony moczowo - płciowej. W mo-
mencie wystąpienia jakiegoś czynnika ryzyka 
lub objawu, kobiety musiałyby skupić swoją 
uwagę na sprawności mięśni dna macicy, po-
nieważ utrzymanie tych mięśni w odpowiedniej 
kondycji jest najlepszą profilaktyką i lecze-
niem.O wszystkich szczegółach dotyczących 
choroby powinien dokładnie informować per-
sonel medyczny: położna, pielęgniarka, tera-
peuta, a zwłaszcza lekarz pierwszego kontaktu 
(który nie może bagatelizować problemu), po-
przez zaopatrzenie pacjentek w wyczerpujące 
materiały informacyjne na temat choroby. Naj-
lepszą formą przekazu informacji są materiały 
edukacyjne w postaci broszur, ulotek, książek. 
Bardzo ważna jest rozmowa indywidualna po-
legająca na uświadomieniu możliwości lecze-
nia, wystąpienia problemów np. dotyczących 
zmian chorobowych na skórze na skutek draż-
nienia jej przez mocz i szansy zmniejszenia 
problemu. Należy uczulić pacjentki, aby uważ-
nie obserwowały skórę, utrzymywały ją w czy-
stości, stosowały łagodne substancje myjące  
i natłuszczające,   by utrzymywały w czystości 
bieliznę, stosowały podkłady, wkładki wchła-
niające i miały je zawsze w zapasie, jak rów-
nież, aby miały zawsze przy sobie bieliznę na 
zmianę. Należy przeprowadzić wspierającą 
rozmowę z pacjentką, uświadomić jej znacze-
nie i rolę w rodzinie i grupie społecznej.

Przydatne są także informacje dotyczące 
adresów grup wsparcia dla chorych z proble-
mami nietrzymania moczu (np. Stowarzysze-

mgr Mariola Śleziona
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny   Szpital Wo-
jewódzki w Tychach Spółka MEGREZ

mgr Lucyna Graf
Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej  

w Tychach
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nie ,,Normalnie żyć”, strona: www.ntm.pl oraz 
Stowarzyszenie osób z NT,, Uroconti”, strona: 
www.uroconti.pl 

Diagnostyka nietrzymania moczu

Badanie przedmiotowe – wywiad
Należy zebrać szczegółowy wywiad cho-

robowy dotyczący: liczby przebytych poro-
dów siłami natury, masy urodzonych dzieci, 
przebytych chorób, leków przyjmowanych  
w przeszłości i aktualnych, stanu hormonalne-
go, przebytych operacji, liczby epizodów po-
puszczania moczu w ciągu doby, okoliczności 
mimowolnego oddawania moczu, czasu trwa-
nia dolegliwości, ilości zużywania wkładek hi-
gienicznych, objętości spożywanych płynów.

Badanie przedmiotowe
Do badania fizykalnego zaliczamy badanie 

ginekologiczne, które może wykryć zaburze-
nia powodujące objaw NTM np. stany zapal-
ne ujścia cewki, pochwy, zmiany śluzówkowe 
pochwy na skutek niedoboru estrogenów, ce-
chy wypadania narządu rodnego. W badaniu 
ocenia również przegrodę odbytniczo-pochwo-
wą, środek ścięgnisty krocza oraz ruchomość 
szyjki macicy podczas parcia. Poprzez bada-
nie przedniej ściany pochwy można stwierdzić 
nadmierną ruchomość cewki moczowej.

Badania diagnostyczne
Po zebranym wywiadzie wykonuje się bada-

nia dodatkowe: badanie ogólne moczu, posiew 
moczu, aby wykluczyć zakażenia dolnych dróg 
moczowych. Wykonuje się również USG jamy 
brzusznej, aby ocenić  stan narządów oraz 
stwierdzić, czy występuje zaleganie moczu.

Przy nawracających zakażeniach dróg mo-
czowych kieruje się pacjentki do urologa, który 
wykonuje ultrasonografię układu moczowego lub 
cystoskopię, dzięki którym można wykryć współ-
istniejące patologie np. kamica, uchyłki pęche-
rza lub cewki moczowej, a także nowotwór.

Dziennik mikcji jest bardzo ważnym źró-
dłem informacji dla lekarza, dlatego zachęca 
się pacjentki, aby prowadziły dziennik mikcji, 
w którym notować mają liczbę mikcji, odstępy 
czasowe między nimi i kiedy dochodzi do bez-
wiednego oddawania moczu.

W diagnostyce pomocny jest również test 
patyczkowy (ang. Q – tip test), który wyka-
zuje nadmierną ruchomość szyi pęcherza mo-
czowego i bliższego odcinka cewki moczowej.

W przypadku trudności z ustaleniem roz-
poznania NTM wykonuje się badanie urody-
namiczne, które polega na ocenie działania 
dolnych dróg moczowych pod kątem zaburzeń  
w oddawaniu moczu. Poprzez to badanie mie-
rzy się ilość oddawanego moczu, czas mikcji 
oraz ciśnienie wewnątrz pęcherza i odbytnicy, 
a także ocenia się napięcie mięśni zwieraczy, 
które zatrzymują mocz.

Niekiedy w czasie badania urodynamicznego 
wykonuje się profilometrię cewkową, dzięki 
której określa się ciśnienie w cewce moczowej 
oraz jej długość. Pomiaru dokonuje się spe-
cjalnym cewnikiem połączonym z urządzeniem 
wysuwającym go z pęcherza ze stałą prędko-
ścią. Pomiaru dokonuje się w czasie spoczynku 
(maksymalne ciśnienie zamykające cewkę bez 
parcia) i podczas kaszlu (maksymalne ciśnie-
nie zamykające cewkę z parciem).

Rozszerzona diagnostyka rozpoznania nie-
trzymania moczu opiera się na wykonaniu ba-
dania tomografii komputerowej, badania wie-
deocystouretrografii 

Metody leczenia  
nietrzymania moczu

Techniki fizjoterapeutyczne
 Leczenie wstępne stosuje się u pacjentek  
z prawidłową statyką narządu płciowego, bez 
złożonego wywiadu w kierunku nietrzymania 
moczu. Leczenie to obejmuje:

• Zmianę stylu życia
• Stymulację mięśni dna macicy
• Stosowanie elektrostymulacji zewnętrznej 

lub zmiennego pola elektromagnetycznego
• Stosowanie kulek i stożków dopochwowych
• Stosowanie systemów zamykających świa-

tło cewki moczowej
• Zastosowanie chłonnych materiałów higie-

nicznych
Zmiana stylu życia

Obejmuje zalecenia dotyczące zaprzestania 
palenia, ograniczenia spożywania ilości płynów 
i substancji moczopędnych np. takich które 
zawierają kofeinę, alkohol, ograniczenia spo-
żywania pikantnych potraw, unikanie zaparć, 
zmniejszenia masy ciała.

Stymulacja mięśni dna macicy
Trening dna macicy wzmacnia mięsień  

i zwiększa opór cewkowy. Pacjentka stosując 
ćwiczenia Kegla uczy się świadomie wyko-
rzystywać mięsień zwieracz cewki moczowej, 
gdyż jest on zależny od naszej woli. Zaleca 
się systematyczne wykonywanie ćwiczeń Ke-
gla, zwłaszcza w okresie połogu, oraz u kobiet,  
u których w wywiadzie rodzinnym występowało 
nietrzymanie moczu.Ćwiczenia Kegla polegają 
na napinaniu i rozluźnianiu mięśnia dźwigacza 
odbytu. Na początku ćwiczenie wykonuje się w 
czasie mikcji poprzez przerywanie strumienia 
moczu. Następnie, kiedy nabierze się wprawy  
i umie się odróżniać, które mięśnie trzeba za-
angażować w ćwiczeniu, napinanie i rozluźnia-
nie mięśni powtarza się w różnych okoliczno-
ściach. Skuteczność ćwiczeń jest wówczas, gdy 
wykonuje się je regularnie i prawidłowo. Zaleca 
się wykonywanie ćwiczeń 3 razy dziennie przez  
20 minut. Efekty można ocenić po 3 do 6 mie-
sięcy. Tę metodę można stosować u kobiet ze 
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wszystkimi postaciami nietrzymania moczu, 
natomiast pacjentki muszą być zdyscyplinowa-
ne i powinny mieć silną motywację.

Ćwiczenia mięśni dna miednicy

Biofeedback 
To metoda, którą stosuje się jako metodę 

samodzielną lub łączy się z innymi formami le-
czenia zachowawczego. Biofeedback polega na 
wykonywaniu ćwiczeń mięśni z udziałem świa-
domości osoby ćwiczącej. Poprzez tę metodę 
uruchamia się właściwą grupę mięśni, kontro-
luje nasilenie i czas trwania skurczu oraz roz-
luźnienia, a także można obserwować postęp 
terapii. 
Terapia behawioralna 

Jest to trening pęcherza moczowego. Pa-
cjentki uczą się rozpoznawać potrzebę od-
dawania moczu w regularnych odstępach 
czasowych. Zdyscyplinowane pacjentki dopro-
wadzają do wytwarzania nowego odruchu wa-
runkowego i występowania parcia w określo-
nym czasie. 
Elektrostymulacja

 Metoda wykorzystuje prąd elektryczny o 
określonej częstotliwości, którego działanie na 
włókna mięśniowe mięśnia dna macicy powo-
duje skurcz tych włókien. Stosuje się ją u ko-
biet w starszym wieku lub z chorobami serca, 
u których istnieją przeciwwskazania do lecze-
nia operacyjnego. Pacjentki zakwalifikowane 
do tej metody najpierw przechodzą trening w 
obecności lekarza, który dobiera odpowiednią 
częstotliwość prądu. Następnie pacjentka pro-
wadzi terapię samodzielnie w domu przez 4 – 6 
tygodni, 2 razy dziennie przez ok. 20 minut.
Pole magnetyczne  

Metodę tę stosuje się jako uzupełnienie do 

działań zachowawczych np. do ćwiczeń lub far-
makoterapii. Pole magnetyczne wytwarzane 
jest przez magnes, co powoduje elektryczną 
depolaryzację nerwów i mięśni przepony mied-
niczno – płciowej, a to znów wywołuje tężcowe 
skurcze mięśni dna miednicy.
Kula dopochwowa 

Kulista wkładka umieszczana jest ponad 
mięśniami dźwigaczami odbytu, wywiera ona 
ucisk na tylną ścianę cewki moczowej i jed-
nocześnie stymuluje do odruchowego skurczu 
mięśni dna macicy.
Stożek dopochwowy

Stosowany jest do ćwiczeń mięśni dna ma-
cicy. Umieszcza się go w pochwie powyżej po-
ziomu mięśni dna miednicy mniejszej, a ich 
skurcz zapobiega wysuwaniu się wkładki. Za-
leca się używanie stożka 2 razy dziennie przez 
15 minut.
Wkładka adhezyjna 

To jednorazowa wkładka pokryta hydroże-
lem, którą zakłada się obok ujścia cewki mo-
czowej w celu jej uszczelnienia.
Wkładka cewkowa 

Zakłada się ją do cewki moczowej, zakoń-
czona jest balonikiem wypełnionym powie-
trzem, wkładka usuwana jest z cewki przy po-
mocy specjalnej końcówki podczas oddawania 
moczu.
Wkładka dopochwowa

Zakłada się ją w celu uniesienia szyi pęche-
rza moczowego. Poprzez drażnienie ściany po-
chwy dochodzi do odruchowego skurczu mięśni.
Sztuczny zwieracz cewki moczowej 

Stosuje się go u kobiet, u których leczenie 
operacyjne nie przyniosło dobrych efektów lub 
u których występuje neurogenne nietrzymanie 
moczu.
Leczenie farmakologiczne

Farmakoterapię stosuje się w leczeniu za-
chowawczym jako leczenie wspomagające.  
W wysiłkowym nietrzymaniu moczu stosuje 
się głównie estriol – estrogen stosowany do-
pochwowo. W okresie klimakterium zmiany 
zanikowe w obrębie narządów płciowych, cew-
ki moczowej i pęcherza powodują spadek wy-
dzielania estrogenów, które wpływają na me-
chanizm utrzymania moczu.
 Leczenie operacyjne

Leczenie operacyjne stosuje się u pacjen-
tek, u których NTM towarzyszy zaburzenie sta-
tyki narządu płciowego oraz występują zale-
gania moczu po mikcji. Leczenie to polega na 
korekcie chirurgicznej defektu anatomicznego, 
zapewniającego prawidłową pozycję cewki mo-
czowej. Metoda operacyjna dobierana jest in-
dywidualnie. Głównie wykonuje się operacje: 
pochwowe, podwieszające, pętlowe, które słu-
żą przywróceniu prawidłowego stanu zaburzeń 
powstałych w wyniku przeszłości położniczej. 
Inne operacje to zabiegi wykonywane bezpo-
średnio na zwieraczu cewki.

Literatura u autorek
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95 lat Polskiego Czerwonego Krzyża  
(1919 – 2014)

mgr Anna Grelowska
Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie

członek Komisji Historycznej PTP

Polski Czerwony Krzyż powstał 18 stycznia 1919 r. jako Polskie Towarzy-
stwo Czerwonego Krzyża, od 1927 r. nosi nazwę „Polski Czerwony Krzyż” i po-
sługuje się skrótem „PCK”. 14 lipca 1919 r.  został uznany przez Międzyna-
rodowy Komitet Czerwonego Krzyża, a 16 września 1919 r. przyjęty do Ligi 
Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca – obecnie Międzynaro-
dowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Pol-
ski Czerwony Krzyż jest stowarzyszeniem krajowym Czerwonego Krzyża w rozu-
mieniu Konwencji Genewskich o ochronie ofiar wojny z 12 sierpnia 1949 r. (Dz. U.  
z 1956 r. nr 38, poz. 171) i Protokołów dodatkowych do tych Konwencji z 8 czerwca 
1977 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 41, poz. 175).

Podstawy prawne działalności PCK: 
• ustawa z 16 listopada 1964 r. o Polskim 

Czerwonym Krzyżu (Dz. U. nr 41, poz. 
276)

• statut – zatwierdzony rozporzą-
dzeniem Rady Ministrów z 25 paź-
dziernika 2004 r. (Dz. U. nr 237  
z 3 listopada 2004 r.), zmienio-
ny rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 20 września 2011 roku  
(Dz. U. Nr 217, poz. 1284)

• uchwały Międzynarodowych Konferencji 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Pół-
księżyca.

Mijają lata, dekady, zmieniają się warunki 
działania, ale idea czerwonokrzyskiej służby 
bliźniemu nie ulega zmianie. Polski Czerwony 
Krzyż w ramach swojej działalności kieruje się 
zasadami międzynarodowego prawa humani-
tarnego oraz podstawowymi Zasadami Ruchu, 
którymi są:

Humanitaryzm, bezstronność, neutralność, 
niezależność, dobrowolność, jedność, po-
wszechność.

Niemałe zasługi ma Polski Czerwony Krzyż 
w tworzeniu zrębów służby sanitarno – me-
dycznej i szkolnictwa pielęgniarskiego. W roku 
jubileuszowym warto także przypomnieć syl-
wetkę pielęgniarki która wyróżniała się pracą 
na rzecz PCK. 

Pierwsze lata po wojnie były w Polsce szcze-
gólnie trudne dla służby zdrowia. Pielęgnia-
rek świeckich, wykwalifikowanych w zasadzie 
nie było.  Istniejąca w Krakowie Szkoła Pań 
Ekonomek, zwana szkołą Krakowską, pro-
wadzona przez Marię Epstein, w latach 1911 
– 1920 wykształciła tylko 41 pielęgniarek.  

Po II wojnie światowej w kraju brakowało kil-
kuset położnych i kilkanaście tysięcy pielęgnia-
rek.

W Warszawie, w latach 1919 – 1920, z ini-
cjatywy grupy lekarzy - działaczy PCK i przed-
stawicieli Amerykańskiego Czerwonego Krzyża 
zaznaczył się ruch wokół powstania zawodo-
wej szkoły pielęgniarskiej. W 1921 roku, w bu-
dynku przy ul. Koszykowej 78, szkoła rozpo-

częła swoją działalność 
na mocy statutów: 
Polskiego Czerwonego 
Krzyża, Amerykańskie-
go Czerwonego Krzyża, 
Wydziału Lekarskie-
go Uniwersytetu War-
szawskiego, Magistratu 
m.st. Warszawy. No-
minację na dyrektora 
szkoły otrzymała He-

len Brigde, delegowana przez Zarząd Główny 
Amerykańskiego Czerwonego Krzyża.

W roku 1927 Okręg Śląski Polskiego Czer-
wonego Krzyża i władze autonomiczne z ów-
czesnym Wojewodą Michałem Grażyńskim 
otworzyły Szkołę Pielęgniarstwa przy Polskim 
Czerwonym Krzyżu w Katowicach. Szkoła mie-
ściła się w Domu Macierzystym Sióstr PCK przy 
ul. Andrzeja 9 i działała w okresie od 1 kwiet-
nia 1927 do 30 września 1929 r.

Po zakończeniu II wojny światowej PCK  
w całym kraju włączył się w proces organizo-
wania szkół pielęgniarskich. Pierwsza Śląska 
Szkoła Pielęgniarstwa PCK w Zabrzu działała 
od 1946 roku.

Na zlecenie Ministerstwa Zdrowia prowadzono 
szkolenia na kursach (początkowo półrocznych, 

 

 
INFORMACJA PRASOWA  

w sprawie 43 edycji Medalu Florencji Nightingale 

 

Zarząd Główny Towarzystwa uprzejmie informuje, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż zwrócił się do 
Towarzystwa za pośrednictwem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek z prośbą o pomoc w odszukaniu kandydatów 
godnych Medalu Florence Nightingale przyznawanego co 2 lata w dniu obchodów Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarek. 
Poniżej przedstawiamy niezbędne informacje. 
 

Medal Florence Nightingale  
 

Medal zostanie przyznany w dniu 12 maja 2011 r. pielęgniarkom, które wykazały się niezwykłą 
odwagą i oddaniem wobec osób rannych, chorych, niepełnosprawnych lub wobec cywilnych 
ofiar konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Może być on również przyznany w uznaniu 
twórczych  i pionierskich działań w dziedzinie zdrowia publicznego i kształcenia pielęgniarek. 
Zgłaszanie kandydatów jest w kompetencji Narodowych Stowarzyszeń, którzy nominują 

kandydatów, którzy wyróżnili się ww. sposób. 
 
Kim była Florence Nightingale? 
 

Florence Nightingale urodziła się w 1820 r. Była prawdziwą 
innowatorką. Już za życia dzięki pracy na rzecz rozwoju pielęgniarstwa 
i ogólnej opieki zdrowotnej stała się legendą 

 
W tamtym czasie kształcenie pielęgniarek było na niskim 

poziomie i F. Nightingale była właściwie samoukiem. Uczyła się poprzez doświadczenie i jako pielęgniarka stała się 
jednym z pierwszych ekspertów w sprawach higieny i warunków sanitarnych. 

Opieka nad brytyjskimi żołnierzami w czasie wojny krymskiej (1854 – 1856) stała się nie tylko natchnieniem 
dla jej pracy, ale również inspiracją dla zadań podejmowanych przez Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, 
którymi są opieka nad rannymi i chorymi członkami sił zbrojnych. 

Niewiele osób miało tak wielki wpływ na rozwój pielęgniarstwa. Po dzień dzisiejszy Jej postać inspiruje 
pielęgniarki na całym świecie do działania i kontynuowania Jej dzieła.  

 Medal Florence Nightingale został stworzony w 1912 r. Do tej pory przyznano go 1340 pielęgniarkom               
i innym zawodom pielęgniarskim. 

Zasady zgłaszania kandydatów 

Zgodnie z Art 2 Regulaminu Medalu: 

Medal Florencji Nightingale może być przyznany wykwalifikowanej pielęgniarce lub wolontariuszowi świadczącemu 
pielęgniarską pomoc (lub opiekę pielęgnacyjną), który jest także aktywnym lub wspierającym członkiem organizacji 
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później rocznych). Do roku 1965, absolwent-
ki kursów pielęgniarskich, po zdaniu egzaminu 
państwowego, uzyskiwały prawa zawodowe.

Największe zasługi w dalszym rozwoju szkół 
pielęgniarskich na Śląsku i w Zagłębiu po woj-
nie oraz w działalności czerwonokrzyskiej od-
niosła pielęgniarka Klementyna Krzywicka – 
Kowalik.

Pani Klementyna Krzywicka urodziła się w 
Olkuszu w 1908 roku. W roku 1931 ukończyła 
Seminarium Nauczycielskie w Krakowie, a w 
roku 1933 Uniwersytecką Szkołę Pielęgniarek 
i Higienistek w Krakowie, podejmując pracę w 
Szpitalu Wojskowym w Krakowie, a następnie 
w Wojskowym Szpitalu w Katowicach. W chwi-
li wybuchu wojny, z całym szpitalem została 
ewakuowana do miejscowości Werba w ZSRR. 
W 1944 r. powróciła do Sosnowca, organizo-
wała szkolenia sanitarne dla sióstr pogotowia 

PCK oraz punkty sanitarne na dworcach kole-
jowych w miastach śląskich.

Po wojnie, od 1945 roku, pracowała w Od-
dziale Wojewódzkim PCK na stanowisku star-
szego inspektora ds. szkolenia pielęgniarek, 
przyczyniając się do rozwoju szkolnictwa pie-
lęgniarskiego. Sama doskonaliła swoją wiedzę 
zawodową , była delegowania przez Minister-
stwo Zdrowia na stypendia do Szwajcarii, Au-
strii, RFN. 

Pani Klementyna Krzywicka – Kowalik w 
1973 roku otrzymała za swoją działalność 
Medal Florencji Nightingale. Jako jedna z nie-
licznych pielęgniarek w Polsce otrzymała od-
znaczenie honorowe PCK IV. III, II i I stopnia 
(odznaczenie ustanowione w 1927 roku przez 
Prezydenta Ignacego Mościckiego, mające 
rangę odznaczenia państwowego). 

Niemałe zasługi odniosła Pani Klementyna 
Kowalik – Krzywicka w reaktywowaniu i roz-
woju Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
na Śląsku i w Zagłębiu, rozwoju szkół pielę-
gniarskich, podnoszeniu poziomu wykształce-
nia pielęgniarek oraz organizowaniu olimpiad 
pielęgniarskich.

Osobiście poznałam Panią Klementynę 
Krzywicką – Kowalik w Polskim Towarzystwie 
Pielęgniarskim. Byłam młodą pielęgniarką, 
rozpoczynałam działalność w Zarządzie Wo-
jewódzkim PTP, mającym siedzibę przy ul. 
Powstańców 31. Z Danusią Rudzką – Cesarz 
byłyśmy najmłodszymi członkami Zarzą-
du PTP. Pani Klementyna, mimo przejścia na 
zasłużoną emeryturę, do końca swoich dni 
przychodziła na dyżury do Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego. Mogłyśmy się od niej 
wiele nauczyć. Do dziś pamiętam słowa Pani  
Klementyny „pielęgniarką trzeba być bardzo 
dobrą, albo nie być nią wcale”. Po śmierci Pani 
Klementyny Krzywickiej Kowalik (1994 rok) 
kontynuowałam i kontynuuję wiele działań,  
w tym działań czerwonokrzyskich, będąc Pre-
zesem Oddziału Rejonowego PCK w Jaworznie  

i członkiem Oddziału Okręgowego PCK w 
Katowicach. Okres 45 lat działalności w 
PCK i 40 lat działalności w PTP nauczył 
mnie pokory oraz innego spojrzenia na 
wiele zagadnień ważnych i mniej waż-
nych.

W ramach artykułu nie sposób opisać 
wszystkich zasług PCK i jego członków 
dla rozwoju pielęgniarstwa na przestrzeni 
95 lat działalności. Zachęcam do boga-
tej literatury przedmiotu i działalności na 
rzecz drugiego człowieka. „Człowiek jest 
wielki nie przez to co ma, lecz przez to, 
jak potrafi dzielić się z innymi”.

Literatura u autorki

 

 
INFORMACJA PRASOWA  
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dla jej pracy, ale również inspiracją dla zadań podejmowanych przez Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, 
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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 Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22

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

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

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

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

15.00 do 17.00 w niżej podanych terminach:
www.izbapiel.katowice.pl

e-mail:izba@izbapiel.katowice.pl

KURS ENDOSKOPOWY
dla pielęgniarek

Rozpoczęcie kursu: 13 września 2014 r.
Planowane zakończenie: grudzień 2014 r.

Zainwestuj w konkretne umiejętności!


