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Kalendarium minionych wydarzeń  
czerwiec - lipiec - sierpień 2018

11.06.2018
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji

12.06.2018 Spotkanie Zespołu ds. położnych

14.06.2018
Spotkanie Zespołu ds. organizacji  
i zarządzania w pielęgniarstwie

15.06.2018
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa psychiatrycznego

20.06.2018

Jubileusz 70-lecia Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Katowicach – udział 
Wiceprzewodniczącej ORPiP w Ka-
towicach- Pani Beaty Podleżyńskiej

20.06.2018
Spotkanie Zespołu ds. opieki dłu-
goterminowej

8-20.
06.2018

Posiedzenie Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych     

22-24. 
06.2018

Wyjazdowe posiedzenie Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach

28.06.2018
Spotkanie Pełnomocników ORPiP  
w Katowicach

29.06.2018

Uroczyste Ślubowanie Adwokatów 
Izby Adwokackiej w Katowicach- 
udział pzewodniczącej ORPiP w Ka-
towicach Pani Anny Janik

03.07.2018

Konferencja „Etyka Komunikacji” 
organizowana przez Wielospecja-
listyczny Szpital Powiatowy S.A.  
w Tarnowskich Górach – udział 
Przewodniczacej ORPiP w Katowi-
cach Pani Anny Janik oraz  Sekreta-
rza ORPiP w Katowicach Pani Marii  
Grabowskiej

05.07.2018 Spotkanie Komisji Kształcenia

10.07.2018 Spotkanie Zespołu ds. położnych

19.07.2018
Posiedzenie Prezydium ORPiP  
w Katowicach

29.08.2018
Posiedzenie Prezydium ORPiP  
w Katowicach
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GORĄCY CZAS 

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Dla osób postronnych tytuł niniejszego tekstu zapewne kojarzyć się będzie z pogodą, która tego 
lata przechodzi samą siebie - rekordowe upały, bezwietrzne dni, duszne noce oraz krótkotrwałe burze 
nieprzynoszące nam wytchnienia. Niemal codziennie można usłyszeć, a w przypadku naszego fachu 
- zetknąć się bezpośrednio - z przypadkami poważnych dolegliwości wywołanych nadmiarem ciepła 
i słońca. Należy więc, nie tylko unikać przebywania na dworze w najgorętszych porach dnia i stale 
uzupełniać poziom płynów w organizmie, ale też zwracać uwagę na ludzi z naszego otoczenia, gdyż 
czasem od naszej szybkiej reakcji zależeć może czyjeś życie. 

Z kolei dla środowiska pielęgniarsko - położniczego powyższy tytuł nie ogranicza się tylko do let-
nich tygodni. Można stwierdzić, że w ochronie zdrowia spokoju nie było już od kilku lat, ale dopiero 
ostatnie miesiące przyniosły znaczące zmiany i rozwiązania, które w niedługim czasie powinniśmy 
wszyscy odczuć. 

Naszym najważniejszym osiągnięciem jest POROZUMIENIE zawarte w dniu 9 lipca 2018 r. w War-
szawie pomiędzy Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych (reprezentowanym 
przez Przewodniczącą Zarządu Krajowego OZZPiP Panią Krystynę Ptok) i Naczelną Izbą Pielęgniarek 
i Położnych (reprezentowaną przez Prezes NRPiP Panią Zofię Małas), a Ministrem Zdrowia Panem  
Łukaszem Szumowskim i Narodowym Funduszem Zdrowia (reprezentowanym przez Prezesa NFZ Pana 
Andrzeja Jacynę). Porozumienie odnosi się m.in. do stanowiska nr 19 NRPiP z dnia 20 czerwca 2018 
roku w sprawie propozycji Ministra Zdrowia dot. przekazania dodatkowych środków na podwyższenie 
wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych. Jest odpowiedzią na falę protestów pielęgniarek i położ-
nych, które w ostatnim czasie przetoczyły się przez polskie szpitale oraz jest konkluzją ponad pół-
rocznego dialogu między w/w stronami. Rozwiązania wypracowane w porozumieniu są też wynikiem 
starannej analizy wniosków wynikających z dokumentu „Strategia na rzecz rozwoju pielęgniarstwa  
i położnictwa w Polsce” i mają na celu spełnienie oczekiwań pielęgniarek i położnych na wielu obsza-
rach dot. polepszenia ich sytuacji zawodowej w Polsce (w przeciwieństwie do Porozumienia z dnia  
23 września 2015 roku, które rzeczonych oczekiwań nie spełniło). 

Jednym z najważniejszych punktów Porozumienia jest zabezpieczenie przez NFZ środków w celu 
trwałej gwarancji wypłaty podwyżki po 2019 roku. Dotychczasowe dodatki zostaną włączone do wy-
nagrodzenia zasadniczego. Uregulowane zostaną też kwestie podwyżek dla pielęgniarek pracujących 
m.in. w POZ, pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w stacjach sanitarno - epidemiologicznych 
oraz zatrudnionych w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MZ, finansowanych z budżetu 
państwa. 

Istotna jest tu rola świadczeniodawców, którzy dwa razy do roku są zobowiązani zgłaszać do NFZ 
listy pielęgniarek i położnych, by uzyskać środki na podwyżki ich wynagrodzeń. 

Kolejną ważną kwestią jest wejście w życie (od 01.01.2019 r. ) norm zatrudnienia pielęgniarek  
i położnych jako warunków kontraktowania świadczeń przez NFZ w zakresie lecznictwa szpitalnego.  
W późniejszym czasie wprowadzone zostaną normy w innych obszarach tj. opieka paliatywna, leczenie 
uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna i inne. Minister Zdrowia zobowiązał się do wsparcia 
pielęgniarek i położnych wchodzących do zawodu poprzez wypłaty stypendiów dla studentów i absol-
wentów podejmujących pracę. 

Warto podkreślić, iż Zakładowe i Międzyzakładowe Organizacje Związkowe OZZPiP mają i będą miały 
prawo prowadzić negocjacje płacowe oraz negocjacje dot. warunków pracy pielęgniarek i położnych. 

Niezwykle istotnym warunkiem Porozumienia jest zobowiązanie ze strony OZZPiP do niepodejmo-
wania ogólnokrajowych akcji protestacyjnych pod warunkiem realizacji postanowień Porozumienia. 
Pełną jego treść, jak i szeroki komentarz wraz z objaśnieniami NRPiP znajdą Państwo na naszej stronie 
internetowej. 

Warto zwrócić również uwagę na inny dokument NRPiP, mianowicie Uchwałę nr 312/VII/2018 NRPiP 
z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia standardu kwalifikacji pielęgniarek. Załącznik do 
w/w Uchwały definiuje pojęcia: pielęgniarka/pielęgniarz opieki ogólnej, pielęgniarka/pielęgniarz prak-
tyki oraz pielęgniarka/pielęgniarz zaawansowanej praktyki. Ponadto podane są szczegółowe wymogi, 
które należy spełnić, by przynależeć do jednej z powyższych grup. Są to m.in. ukończenie odpowied-
niej szkoły/studiów, posiadanie PWZ, odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, 
kompetencji zawodowych oraz prawa do zatrudnienia/samozatrudnienia, ukończenia odpowiedniego 
kursu i posiadanie stażu pracy w zawodzie. Dokument ten znajdą Państwo na stronie NRPiP. Serdecz-
nie zachęcam do tego by się z nim zapoznać. 
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18 lipca 2018 roku na ręce Pani Krystyny Jakubowskiej – Dyrektor Biura NIPiP wpłynęło pismo  
z Ministerstwa Obrony Narodowej, którego autorem była Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby 
Zdrowia – dr Aurelia Ostrowska. Niniejsze pismo zawierało informację nt. możliwości służby pielę-
gniarek i pielęgniarzy w Wojskach Obrony Terytorialnej. Służba wymaga odbywania szkolenia przez 
2 dni w miesiącu w systemie weekendowym i daje możliwość rozwoju zawodowego poprzez udział  
w różnych kursach, dofinansowanie kształcenia podyplomowego, zwrot kosztów studiów, świadczenia 
finansowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Warto podkreślić, iż za każdy dzień spędzony w wojsku 
podczas szkolenia i za gotowość bojową żołnierz otrzymuje gratyfikację finansową. 

Miło mi poinformować, że we wrześniu rozpoczną się kolejne edycje kursów kwalifikacyjnych, tj.: 
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, Pielęgniarstwo neurologiczne, Pielęgniarstwo onkologiczne, 
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek, a także kursy specjalistyczne „Wykonanie i interpretacja 
zapisu EKG u dorosłych”, „RKO”, „Leczenie ran dla pielęgniarek”, oraz „Szczepienia ochronne dla pie-
lęgniarek”. Szczegółowe informacje dot. terminów kursów, jak i wymogów, które należy spełnić, by 
wziąć w nich udział znajdą Państwo na stronie internetowej OIPiP w Katowicach. W razie jakichkolwiek 
niejasności mogą się Państwo zwrócić do Pracowników Działu Kształcenia Podyplomowego, którzy są 
dostępni w godzinach pracy Biura OIPiP w Katowicach tj. od poniedziałku do środy w godz. od 07:30 
do 15:30, czwartek od 07:30 do 18:00, oraz piątek od godz. 07:30 do 13:00. Dodatkowo Sekreta-
riat Biura pełni dyżur celem przyjmowania dokumentów – we wtorki od godz. 15:30 do 17:00 oraz  
w piątki od godz. 13:00 do 15:30. 

Zważywszy na fakt, iż sezon urlopowy powoli dobiega końca, w najbliższym czasie czeka nas więk-
sza ilość rożnego rodzaju konferencji, szkoleń, wykładów i warsztatów. 

Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy ORPiP w Katowicach wraz z Górnośląskim Centrum 
Medycznym im. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach serdecznie zapra-
szają na Konferencję Naukowo - Szkoleniową dla pielęgniarek i położnych operacyjnych pn. „Wiedza 
i kompetencje pielęgniarek operacyjnych w Chirurgii Naczyniowej i Angiologii”, która odbędzie się  
12 października 2018 roku. Na konferencji zostaną poruszone m.in. tematy: „Udar mózgu leczenie 
interwencyjne A.D. 2018”, „Nowoczesne leczenie inwazyjne żylaków kończyn dolnych - co warto wie-
dzieć o leczeniu zabiegowym”, „Bezpieczeństwo epidemiologiczne w bloku operacyjnym dla operowa-
nego pacjenta i personelu”. 

We wrześniu w 10 miastach Polski będą miały miejsce bezpłatne warsztaty szkoleniowe dla po-
łożnych: „Aktualne Trendy Polskiego Położnictwa”, na których poruszone zostaną tematy tj. żywienie  
i rozszerzanie diety niemowląt, opieka neonatologiczna, czy sen dziecka. 

Również dla położnych adresowane jest szkolenie 15 września 2018 roku w ramach programu 
kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego, którego celem jest zwrócenie uwagi położnych na 
problem niepłodności oraz rozpoczęcie wstępnej diagnozy oraz leczenia już w POZ i Ambulatoryjnej 
Opiece Specjalistycznej. 

Z kolei wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny mogą wziąć udział w „Szkoleniu z zakresu 
problematyki AIDS, zakażeń przenoszonych drogą płciową dla pracowników wykonujących zawód 
medyczny” organizowanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS – agenda Ministra Zdrowia wraz z Pol-
ską Fundacją Pomocy Humanitarnej „Res Humanae”. Szkolenie to odbędzie się w 3 terminach (we 
wrześniu oraz w październiku) i poruszone na nim zostaną tematy tj. ekspozycja zawodowa na HIV 
oraz zagadnienia dot. postępowania po ekspozycyjnego, epidemiologii, medycznych i społecznych 
aspektów HIV/AIDS oraz wybrane elementy narkomanii. 

Miło nam poinformować, iż od przyszłego roku, na mocy Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 roku, 
wprowadzony zostanie płatny urlop szkoleniowy w wymiarze 6 dni roboczych, który pozwoli pielę-
gniarkom i położnym na realizację zapisów Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki 
i położnej, mówiących o konieczności ustawowego poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji przez 
osoby wykonujące rzeczone zawody. Warto więc już teraz rozglądać się za konferencjami dot. intere-
sujących nas zagadnień. 

Jak sami Państwo wiedzą, w naszym środowisku zawodowym dużo się dzieje. Mam głęboką nadzie-
ję, iż jest to kolejny krok, który realnie wpłynie na poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych, 
jak i na wizerunek pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, co przyczyni się do wzrostu zainteresowania 
tymi zawodami przez młodych ludzi stojących u progu swej kariery zawodowej. 

Szanowni Państwo nadszedł czas na zmiany. To, co do tej pory udało się nam się wywalczyć zo-
stanie zachowane jako fundamenty kolejnych reform. Jestem głęboko przekonana, że współpracując 
razem osiągniemy sukces.

 Z wyrazami szacunku   
Anna Janik  

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach
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WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji
w dniu 23 czerwca 2018 roku

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych VII kadencji oraz zapro-
szonych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych.

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego:

2.1. Podjęcie 17 uchwał w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (15P, 2A).

2.2. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (3P, 1A).

2.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (1P, 1A).

2.4. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (5P).

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach:

3.1. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji 
Kształcenia. Podjęcie uchwały w przedmiocie 
uznania odwołań. 

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie Schematu 
Organizacyjnego OIPiP w Katowicach,

3.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia pełnomocnictwa Pełnomocnika ORPiP w Ka-
towicach VII kadencji.

3.4. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie udzielenia 
pełnomocnictwa.

3.5. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami.

3.6. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skierowa-
nia pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na odby-
cie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji 
egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egza-
minu po przerwie w wykonywaniu zawodu.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
składu osobowego Zespołu ds. pielęgniarstwa 
ratunkowego,

3.8. Podjęcie 12 uchwał w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w Rejestrze Podmiotów Prowa-
dzących Kształcenie Podyplomowe Pielęgnia-
rek i Położnych.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.11. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
na raty składek członkowskich.

3.12. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg losowych.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego  
w GCR Repty w Tarnowskich Górach,

3.14. Podjęcie uchwały przedmiocie udzielenia 
pożyczki dla odpłatnie studiującej pielęgniarki,

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na wydanie kalendarzy „Położne 2019”. 

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. po-
łożnych 2 konferencji naukowo-szkoleniowych. 

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu  
19 kwietnia 2018 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2. Wnioski z posiedzenia.

WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 28 czerwca 2018 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 
zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie 
Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią 
Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Projekty uchwał: 
1) Nr 413/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerwca 
2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 

podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych.

2) Nr 414/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerwca 
2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych.

3) Nr 415/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerwca 
2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych.

4) Nr 416/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerwca 
2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych.
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5) Nr 417/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerwca 
2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych.

6) Nr 418/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z dnia 28 czerwca 

2018 roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 28 czerwca 2018 
roku oddano 15 głosów „za” podjęciem ww. Uchwał

WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 12 lipca 2018 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 
zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady Panią Annę Janik.

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Projekt uchwały: 
1) Nr 419/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach z dnia 12 lipca 2018 

roku w przedmiocie stwierdzenia prawa wyko-
nywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek ORPiP w Katowicach.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 12 lipca 2018 roku 
oddano 18 głosów „za” podjęciem ww. Uchwały. 

WYCIĄG 
z Protokołu posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 19 lipca 2018 roku

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Prezydium Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
VII kadencji oraz zaproszonych gości.

1.2.  Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie 
zmian do porządku posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

1.3.  Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki, pielęgniarza lub położnej, położnego:

2.1.  Podjęcie 146 uchwał w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (42A, 104P).

2.2.  Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (3P).

2.3.  Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(2A, 6P). 

2.4.  Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (9P). 

2.5. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia indywidualnej praktyki pielęgniarki (1A, 2P). 

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach:

3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaśnię-
cia mandatu delegata na Okręgowy Zjazd Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 
Pełnomocnika ORPiP w Katowicach.

3.3. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skierowa-
nia pielęgniarki/położnej na odbycie przeszko-
lenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzami-
nacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/
położnej.

3.4. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych.

3.5. Podjęcie uchwał w przedmiocie wpisu zmia-
ny danych w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek  
i położnych. 

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 410/2018/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 23 
czerwca 2018 roku w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. po-
łożnych dwóch konferencji naukowo-szkolenio-
wych.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 
pożyczki socjalnej z powodu zgonu pożyczko-
biorcy.

3.8. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wyrażenia 
zgody na rozłożenie na raty spłaty zaległych 
składek członkowskich.

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.10. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg (chorobowe, pośmiertne).

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowa-
nia na leczenie sanatoryjne.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
dodatkowych środków finansowych dla Zespo-
łu ds. pielęgniarstwa operacyjnego na zorgani-
zowanie konferencji w dniu 12.10.2018 roku.



7

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowa-
nie kosztów konferencji „Żywienie enteralne  
i parenteralne” organizowanej przez Zespół ds. 
pielęgniarstwa onkologicznego.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowanie 
kosztów konferencji „Śląska Konferencja szko-
leniowa – Elektrokardiologia dla pielęgniarek  
i techników medycznych” organizowanej przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa geriatrycznego.

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie warsztatów  „Sztuka 

komunikacji – jak skutecznie zapanować nad 
sytuacją konfliktową w pracy” organizowanej 
przez Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 17 maja 2018 roku. 

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.
4.2. Wnioski z posiedzenia.

WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia

Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 31 lipca 2018 roku

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Prezydium Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
VII kadencji oraz zaproszonych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych  w Katowicach.
2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki, pielęgniarza lub położnej, położnego:
2.1. Podjęcie 25 uchwał w przedmiocie stwier-

dzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych Katowicach 
(6A, 19P).

2.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia 
funduszu integracyjnego.

2.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyję-
cia protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP              
w Katowicach w dniu 19.07.2018 roku.

3. Sprawy bieżące:
3.1. Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
 w Katowicach.
3.2.   Wnioski z posiedzenia.

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

Uwaga!  
Komunikat dla osób 

prowadzących Działalność Leczniczą 
- indywidualne lub grupowe praktyki 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przypomina o konieczności 
aktualizacji danych praktyk zawodowych pielęgniarek i położnych polegającej, 

na między innymi, podaniu adresu do korespondencji w księdze RPWDL
 identycznego jak adres doręczeń podany w Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Weryfikacja zgodności w/w danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest 

obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, 
polegająca na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej i położniczej.

OIPiP w Katowicach informuje, 
iż powyższe informacje powinny być aktualizowane na bieżąco.
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06.09.2018 Spotkanie Komisji Kształcenia

08.09.2018 Konferencja „Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pie-
lęgniarki i położnej”

08.09.2018 Zajęcia Akademii Zarządzania - I edycja

11.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. położnych

12-13. 
09.2018 Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

13.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielę-
gniarstwie

14.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa psychiatycznego

18.09.2018 Spotkanie Kadry Zarządzającej w Łaziskach Górnych

20.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.

20.09.2018 Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach

22.09.2018 Zajęcia Akademii Zarządzania - I edycja

24.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w stery-
lizacji

25.09.2018 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologiczego

25.09.2018  Spotkanie Komisji Socjalnej

26.09.2018  Kontrola Komisji Rewizyjnej

27.09.2018  Spotkanie Pełnomocników  ORPiP w Katowicach

29.09.2018  Uroczyste obchody Święta Lekarzy Weterynarii Śląskiej Izby 
Lekarsko-Weterynaryjnej

04.10.2018  Spotkanie Komisji Kształcenia

09.10.2018  Spotkanie Zespołu ds. położnych

11.10.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

12.10.2018 
Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „Wiedza i kompetencje 
pielęgniarek operacyjnych w Chirurgii Naczyniowej i Angio-
logii
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13.10.2018  Zajęcia Akademii Zarządzania - I edycja

15.10.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w stery-
lizacji

17.10.2018  Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej

18.10.2018  Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielę-
gniarstwie

18.10.2018  Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach

27.10.2018  Zajęcia Akademii Zarządzania - I edycja

30.10.2018  Spotkanie Komisji Socjalnej

08.11.2018  Spotkanie Komisji Kształcenia

08.11.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

10.11.2018  Zajęcia Akademii Zarządzania - I edycja

13.11.2018  Spotkanie Zespołu ds. położnych

15.11.2018  Spotkanie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielę-
gniarstwie

19.11.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w stery-
lizacji

22.11.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.

22.11.2018  Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach

23.11.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgnarstwa psychiatycznego

24.11.2018  Zajęcia Akademii Zarządzania - I edycja

27.11.2018  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologiczego

27.11.2018  Spotkanie Komisji Socjalnej

Kalendarium planowanych wydarzeń wrzesień - październik - listopad 2018
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Informacja 

na temat możliwości służby pielęgniarek i pielęgniarzy 
w Wojskach Obrony Terytorialnej 

 
 
 

1 stycznia 2017 roku utworzono w Polsce Wojska Obrony Terytorialnej, które są  
V Rodzajem Sił Zbrojnych. Misją formacji jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. Formacja ma 
charakter lekkiej piechoty, a niemal co szósty z żołnierzy ma specjalność związaną z medycyną. Mając na 
uwadze powyższe, pielęgniarki  
i pielęgniarze są naturalnymi kandydatami do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Służba ta obejmuje 
szkolenie przez dwa dni w miesiącu w systemie weekendowym  
i jest pełniona w miejscu zamieszkania.   

Wymagania ustawowe wobec kandydatów do służby w WOT są następujące: 
- posiadanie obywatelstwa polskiego; 
- pełnoletność (wiek co najmniej 18 do 55 lat w korpusie szeregowych, do 63 lat 
 w korpusie podoficerów i oficerów); 
- posiadanie dobrego stanu zdrowia fizycznego i psychicznego; 
- niekaralność; 
- brak przydziału kryzysowego lub brak reklamacji od służby wojskowej. 
 
Pielęgniarki i pielęgniarze, którzy wstąpią do WOT mogą rozwijać się zawodowo poprzez: 
1. uczestnictwo w bezpłatnych kursach i szkoleniach specjalistycznych takich jak: 
- kurs „wkłucia doszpikowe — zaawansowane techniki ratujące życie”, 
- kurs doskonalący z zaawansowanych zabiegów ratujących życie w obrażeniach ciała w opiece - 
przedszpitalnej, 
- kurs USG FAST w urazach, 
- kurs doskonalący z zakresu zapobiegania chorobom zakaźnym i odzwierzęcym, 
- kurs doskonalący z zakresu polowego ratownictwa i stanów zagrażających życiu. 
 
2. dofinansowanie kosztów kształcenia podyplomowego zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i 
położnej dotyczy również pielęgniarek i pielęgniarzy czynnych zawodowo posiadających prawo 
wykonywania zawodu i obejmuje m.in.: 
 
szkolenia specjalizacyjne czyli specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny: pielęgniarstwo 
anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo chirurgiczne, 
pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących 
— dla osób pracujących w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat.  
 
kursy kwalifikacyjne: 
w dziedzinie pielęgniarstwa lub medycyny: pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, 
pielęgniarstwo operacyjne, pielęgniarstwo chirurgiczne, pielęgniarstwo ratunkowe, pielęgniarstwo 
epidemiologiczne oraz w dziedzinie ochrona zdrowia pracujących — dla osób posiadających co najmniej 6-
miesięczny staż pracy w zawodzie. 
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2 
 

kursy specjalistyczne: 
leczenia ran, pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, szczepienia ochronne, 
wykonanie konikopunkcji, odbarczenie odmy prężnej oraz wykonanie dojścia doszpikowego, resuscytacja 
krążeniowo-oddechowa, ordynowanie leków i wypisywanie recept, terapia bólu ostrego u dorosłych, 
wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych, wywiad i badanie fizykalne. 
 
kursy dokształcające: 
aspekty leczenia ran, bezpieczna linia naczyniowa, warunki sanitarne i utrzymanie higieny. 
 
3.dofinansowanie lub zwrot kosztów studiów: 
Studia wyższe licencjackie na kierunku pielęgniarstwo oraz studia wyższe magisterskie na kierunku 
pielęgniarstwo — możliwe jest uzyskanie dofinansowania lub zwrot kosztów studiów. Wsparcie 
obejmowałoby okres kształcenia (studia licencjackie i/lub magisterskie) w czasie pełnienia Terytorialnej 
Służby Wojskowej. 
 
4. świadczeń finansowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego: 
Za każdy dzień spędzony w wojsku podczas szkolenia żołnierz otrzymuje od 90 zł wzwyż od stopnia 
szeregowego; dodatkowo żołnierzom WOT przysługuje dodatek za „gotowość bojowa:” w wysokości 320 zł 
za każdy miesiąc służby. Daje to łącznie minimum 500 zł za dwa dni szkoleniowe i utrzymanie gotowości. 
Kwota ta nie jest opodatkowana. 
 
Niezależnie od rozwoju aktywności zawodowo — medycznej, pielęgniarki i pielęgniarze w WOT mogą być 
kierowani na kury oficerskie lub szkolenie specjalistyczne, stosownie do potrzeb Sił Zbrojnych i jednostki 
wojskowej. 
 
Ponadto, żołnierz Obrony Terytorialnej pełniący terytorialna służbę wojskową przez okres co najmniej 
trzech lat, może być powołany do służby kandydackiej lub zawodowej służby wojskowej na zasadach 
określonych dla żołnierzy rezerwy, na zasadach pierwszeństwa powołania do tych służb przed innymi 
osobami. 
 
Kandydaci do służby zgłaszają się do właściwych dla miejsca zameldowania Wojewódzkich Komend 
Uzupełnień na ogólnie obowiązujących zasadach. 
Więcej informacji na stronie: https://terytorialsi.wp.mil.pl/ 
 
Kontakt: 
Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej  
ul. Dymińska 13 
01- 783 Warszawa 
Sekretariat:  
tel. 261 877 405 
fax. 261 877 770 
dwot.sekretariat@mon.gov.pl 

 
 
 „TERYTORIALSI - zawsze gotowi, zawsze blisko” 
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Mobbing  
Konsekwencje Prawne

adwokat Kinga Rudnik

Każdy pracodawca odpowiada za całokształt działania swojego zakładu pracy. Spo-
czywa na nim w tym zakresie szereg obowiązków, które w większości zostały opisane 
w Kodeksie pracy. Należą tu także obowiązek dbałości o zasady współżycia społecz-
nego na terenie zakładu pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu 
– rozumiane bardzo szeroko. Pracodawca zawsze zatem odpowiada za wystąpienie  
u niego mobbingu, nawet jak nie miał o tym wiedzy. Dla wystąpienia zjawiska mobbin-
gu nie jest konieczne posiadanie przez pracodawcę wiedzy na ten temat. Odpowiada 
on bowiem zawsze, niezależnie od swojej wiedzy. 

W przypadku wystąpienia w zakładzie pracy 
mobbingu, mobbingowany pracownik ma moż-
liwość dochodzenia swoich praw w sądzie pra-
cy. Może żądać odszkodowania i zadośćuczy-
nienia od osoby (osób), które go mobbowały. 
Pracodawca nie może bronić się w sposób,  
iż nie miał wiedzy na temat istnienia lub zakre-
su mobbingu. Takich argumentów sąd pracy 
nie uzna. Pracodawca ponosi odpowiedzialność 
za nieprawidłowości występujące na terenie 
zakładu pracy, a brak wiedzy i reakcji pogarsza 
tylko jego sytuację. 

Zadośćuczynienie należne jest pracowniko-
wi za doznaną krzywdę i cierpienie. Jako za-
dośćuczynienie sąd pracy zasądza adekwatną 
do skali mobbingu oraz wywołanego u pracow-
nika stanu (rozstroju zdrowia) sumę pieniężną.  

Art. 94 (3) § 3. Pracownik, u które-
go mobbing wywołał rozstrój zdrowia, 
może dochodzić od pracodawcy odpo-
wiedniej sumy tytułem zadośćuczynie-
nia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Odszkodowanie z kolei przysługuje pracow-
nikowi w sytuacji, kiedy rozwiązał z powodu 
mobbingu umowę o pracę (tj. wypowiedział ją 
pracodawcy). Kodeks pracy wskazuje tu dodat-
kowo na minimalną sumę odszkodowania dla 
pracownika, jakim jest minimalne wynagro-
dzenie ustalane corocznie na podstawie odręb-
nych przepisów. Wysokość górna odszkodowa-
nia nie została określona przez przepisy prawa, 
a zatem sąd pracy nie jest tu związany w żad-
nym zakresie. Ważne jest także, aby rozwiąza-
nie umowy o pracę, jakiego dokona pracownik 
miało formę pisemną i wyraźnie wskazywało, 
że przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę 
jest mobbing stosowany wobec pracownika. 

Art. 94 (3)§ 4. Pracownik, który 
wskutek mobbingu rozwiązał umowę o 
pracę, ma prawo dochodzić od praco-
dawcy odszkodowania w wysokości nie 
niższej niż minimalne wynagrodzenie 
za pracę, ustalane na podstawie od-
rębnych przepisów.

§ 5. Oświadczenie pracownika o roz-
wiązaniu umowy o pracę powinno na-
stąpić na piśmie z podaniem przyczyny,  
o której mowa w § 2, uzasadniającej 
rozwiązanie umowy.

Składając do sądu pracy pozew przeciwko 
pracodawcy, pracownik musi liczyć się z tym, 
że jest zobowiązany udowodnić wystąpienie 
wobec niego mobbingu, a zatem podać dowo-
dy (np. maile, sms, nagrane rozmowy, świad-
ków, faktury VAT itp.). Oczywiste jest, że jeśli 
pracownik chce uzyskać jak największą kwotę 
odszkodowania musi dodatkowo oprócz faktu 
wystąpienia mobbingu wykazać także ponie-
sioną przez siebie szkodę oraz jej wysokość. To 
zakres udowodnionej szkody będzie przesądzał 
o wysokości odszkodowania dla pracownika. 

Niezależnie od tego, kto w zakładzie pracy 
mobbował pracownika, to pracodawca zobo-
wiązany jest do zapłaty kwoty zadośćuczynie-
nia lub odszkodowania. Nawet jak sam, jako 
osoba, nie miał z tym nic wspólnego. „Napra-
wienie szkody doznanej przez mobbingowane-
go pracownika upoważnia pracodawcę do póź-
niejszego wystąpienia z roszczeniem zwrotnym 
przeciwko konkretnej osobie - sprawcy tego 
mobbingu (art. 441 § 3 k.c. w związku z art. 
300 k.p.).”¹

W zakresie dochodzenia przez pracownika 
roszczeń z tytułu mobbingu, wypowiedział się 
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szeroko  także Sąd Najwyższy, m.in.:

- wyrok SN z dnia 6 lutego 2009 r.  
I PK 147/08 OSNP 2010/17-18/209

 1. Przesłanką dochodzenia odszkodowania  
z art. 94[3 ]§ 4 k.p. jest rozwiązanie przez pra-
cownika umowy o pracę wskutek mobbingu; 
nie jest natomiast warunkiem domagania się 
odszkodowania przez pracownika, aby rozwią-
zanie nastąpiło z powodu mobbingu jako wy-
łącznej przyczyny.

2. Pracownik może domagać się od byłego 
pracodawcy na podstawie art. 94[3 ]§ 4 k.p. 
odszkodowania za stosowanie wobec niego 
mobbingu także wówczas, gdy stosunek pracy 
został rozwiązany w czasie zatrudnienia u no-
wego pracodawcy, 
po przejściu zakła-
du pracy na pod-
stawie art. 23[1] 
k.p.”

- Wyrok Sądu 
Najwyższego z 
dnia 7 maja 2009 
r., III PK 2/09 
“Roszczenie ofia-
ry mobbingu tytu-
łem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną 
krzywdę (art. 943 § 3 k.p.) wymaga udowod-
nienia przez poszkodowanego skutku mobbingu  
w postaci rozstroju zdrowia (OSNP 2011/1-
2/5) “

- wyrok SN z 2010.03.16, I PK 203/09 „Za 
mobbing mogą być uznane, także nieumyślne, 
działania lub zachowania dotyczące lub skiero-
wane przeciwko pracownikowi, w szczególno-
ści, które wywołały rozstrój zdrowia u pracow-
nika (art. 94[3] k.p.).”

Ponadto Kodeks karny przewiduje surowe 
sankcje za naruszenie praw pracowniczych. 

Art. 218 § 1 a  Kodeksu karne-
go § 1a. Kto, wykonując czynności 
w sprawach z zakresu prawa pracy i 
ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub 
uporczywie narusza prawa pracowni-
ka wynikające ze stosunku pracy lub 
ubezpieczenia społecznego, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do lat 2. 

„Pracodawca może być również pocią-
gnięty do odpowiedzialności karnej z art. 

218 k.k. za to, że złośliwie lub uporczy-
wie narusza prawa pracownicze wynika-
jące ze stosunku pracy. Z tym, że poja-
wiający się u niektórych autorów wniosek,  
iż każdy przypadek udowodnionego mobbingu 
jest podstawą do postawienia zarzutu przestęp-
stwa z art. 218 k.k. (zagrożonego grzywną, 
karą ograniczenia wolności albo karą pozbawie-
nia wolności do lat 2), należy uznać za zbyt da-
leko idący.„¹

Sąd Najwyższy w Postanowieniu z dnia  
24 listopada 2011 r, V KK 236/11 LEX nr 1103630,  
wskazał dodatkowo, iż „Przestępstwo z art. 218 
§ 1 k.k. ma charakter przestępstwa wieloczyno-
wego, na który składają się różne formy działań  
i zaniechań. Okres przedawnienia karalności 

liczyć należy w tej 
sytuacji od ostat-
niej czynności re-
alizującej znamio-
na przestępstwa.”

Częściowo po-
dobne znamio-
na do mobbingu 
ma przestępstwo 
określone w art. 

190a § 1 k.k., określane jako stalking. Według 
tego przepisu, kto przez uporczywe nękanie 
innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza 
u niej uzasadnione okolicznościami poczucie 
zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli ustalenia wydanego w postępowaniu 
karnym prawomcnego wyroku skazującego za 
przestępstwo z art. 190a § 1 k.k. odpowiada-
ją przesłankom mobbingu określonym w art. 
94(3) § 1 k.p., to sąd pracy jest związany tymi 
ustaleniami w warunkach określonych w art. 
11 k.p.c.”²

Postępowanie sądowe w sprawie o mobbing 
prowadzi sąd pracy. Osoba mobbingowana 
(powód) ma prawo złożyć pozew do sądu pracy 
przeciwko mobberowi (pozwany). Proces ten 
oparty jest na przeprowadzeniu postępowania 
dowodowego, tzn. zebrania oraz przeanalizo-
wania dowodów potwierdzających stanowisko 
powoda.  

Dowodami potwierdzającymi mobbing 
są przede wszystkim zeznania świadków,  

Postępowanie sądowe w sprawie o mob-
bing prowadzi sąd pracy. Osoba mobbingowa-
na (powód) ma prawo złożyć pozew do sądu 
pracy przeciwko mobberowi (pozwany). Pro-
ces ten oparty jest na przeprowadzeniu po-
stępowania dowodowego, tzn. zebrania oraz 
przeanalizowania dowodów potwierdzających 
stanowisko powoda.  
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treści sms, e-mail lub innych pism zredago-
wanych przez mobbera. Istnieje także moż-
liwość złożenia dowodu w postaci nagra-
nia rozmowy, podczas której dochodzi np. 
do poniżania pracownika. Odnośnie dowodu  
z nagrania rozmowy (w tym rozmowy tele-
fonicznej), o nagrywaniu której strona prze-
ciwna nie miała wiedzy, na uwagę zasługuje 
stanowisko Sądu najwyższego oraz doktryny, 
iż dowody takie są dopuszczalne, jeśli służą 
wyłącznie  potrzebom procesowym. W wyroku 
z dnia 25 kwietnia 2003 r. Sąd Najwyższy wy-
raził pogląd, iż nie ma powodów do całkowitej 
dyskwalifikacji kwestionowanego przez pozwa-
ną dowodu z nagrań rozmów telefonicznych, 
nawet jeżeli nagrań tych dokonywano bez 
wiedzy jednego z rozmówców. (…) (sygn. akt 
IV CKN 94/01, System Informacji Prawnej Le-
galis). Podobnie uważa Sąd Apelacyjny w Bia-
łymstoku, wedle którego, osobie, która sama 
- będąc uczestnikiem rozmowy – nagrywa 
wypowiedzi uczestniczących w tym zdarzeniu 
osób, nie można postawić zarzutu, że jej dzia-
łanie jest sprzeczne z prawem,(wyrok z dnia  
31 grudnia 2012 r., sygn. akt I ACa 
504/11). Także na kanwie innego postę-
powania Sąd Najwyższy potwierdził ogól-
na zasadę dopuszczalności dowodu z na-
grań rozmów pomiędzy stronami, gdyż  
w wyroku Sądu Najwyższego z 25.04.2003 r.  
Sąd stwierdził, że do wykazania winy w rozkła-
dzie pożycia małżeńskiego służyć może nagra-
nie rozmów prowadzonych przez strony proce-
su także wtedy, jeżeli tych nagrań dokonano 
bez wiedzy jednej z nich i w okresie trwania 
małżonków w faktycznej separacji. W stanie 
faktycznym rozpatrywanej przez Sąd Najwyż-
szy sprawy, powód wykorzystał w procesie o 
rozwód nagrane w tajemnicy przed pozwaną, 
prowadzone z nią rozmowy telefoniczne. Sąd 
w uzasadnieniu do wyroku, odnosząc się do 
zarzutu, iż sądy niższych instancji dopuściły 
się naruszenia art. 231. i 233 k.p.c. poprzez 
dopuszczenie dowodu uzyskanego w sposób 
bezprawny, (czyli bez wiedzy i wyrażonej zgo-
dy osoby rejestrowanej na taśmie) uznał wy-
korzystywanie takiego dowodu w postępowa-
niu w sprawie o rozwód za dopuszczalne.² 

Jak wynika zatem z wyżej zaprezentowa-
nego stanowiska, istnieje możliwość posłuże-
nia się przez osobę mobbingowaną także na-
graniami rozmów, o których druga strona nie 

wiedziała. Z pewnością, w przypadku przyjęcia 
takiego dowodu przez sąd pracy, będzie to bar-
dzo silny dowód wskazujący na fakt mobbingu. 

W literaturze zwraca się uwagę, że postę-
powanie mobbera jest bardzo często trudne 
do udowodnienia. Charakteryzuje się bowiem 
ono sprzecznymi zachowaniami, np. sprawca 
jednego dnia udaje, że zna ofiarę i wylewnie 
się z nią wita, a drugiego udaje, że jej nie zna. 
Prima facie duże trudności może sprawić udo-
wodnienie związku przyczynowego pomiędzy 
działaniem lub zaniechaniem osoby stosującej 
mobbing a powstałą szkodą. W orzecznictwie 
wielokrotnie podkreślano konieczność „pełne-
go” przeprowadzenia postępowania dowodo-
wego w sprawie mobbingowej. Brak przepro-
wadzenia „pełnego” postępowania dowodo-
wego uzasadnia zarzut apelacyjny naruszenia 
reguły oceny dowodów wymaganej art. 233  
§ 1 k.p.c. Sąd w pierwszej kolejności powinien 
ustalić, czy zostały spełnione ustawowe prze-
słanki mobbingu wymienione w art. 94³  § 2 
k.p., a następnie – w zależności od żądania po-
woda – ustalić, czy w wyniku mobbingu doszło 
do wywołania rozstroju zdrowia, czy też powód 
rozwiązał umowę o pracę z powodu mobbingu. 
Zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznic-
twie został sformułowany pogląd, iż w spra-
wach mobbingowych z dużą ostrożnością nale-
ży podchodzić do dowodu z zeznań świadków. 
Za zbyt kategoryczne jednak można uznać 
stanowisko, zgodnie z którym w sprawie mob-
bingowej dowodem obligatoryjnym jest dowód 
z przesłuchania strony. (...) 

Właściwie przeprowadzone postępowanie 
dowodowe powinno umożliwić odróżnienie 
prawdziwych ofiar od „fałszywych”. W przy-
padku nieuzasadnionego zarzutu stosowania 
mobbingu należy wyróżnić dwie sytuacje. Po 
pierwsze, gdy pracodawca jako przyczynę roz-
wiązania stosunku pracy podaje bezpodstawnie 
jako powód stosowanie mobbingu. Po drugie, 
gdy pracownik w sposób nieuzasadniony sta-
wia zarzut stosowania mobbingu pracodawcy. 
W pierwszym przypadku, jak trafnie stwierdził 
Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 28 lu-
tego 2008 r. „Bezprawne postawienie pracow-
nikowi zarzutu stosowania mobbingu narusza 
jego dobra osobiste, a w szczególności dobre 
imię, gdyż mobbing jest zachowaniem wyso-
ce nagannym, patologicznym, a osoba, która 
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go stosuje, zasługuje na jednoznaczną nega-
tywną ocenę”. Nie budzi również wątpliwości 
zawarte w uzasadnieniu stanowisko, zgodnie z 
którym – rozwiązując umowę o pracę – praco-
dawca nie może postawić „ogólnego” zarzutu 
mobbingu, ale powinien wskazać osoby, wobec 
których mobbing był stosowany.¹ 

Wystąpienie skutków mobbingu wskazanych  
w przepisie art 94³ Kodeksu pracy, tj. wywo-
łujące zaniżoną ocenę przydatności zawodo-
wej, powodujące lub mające na celu poniżenie 
lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub 
wyeliminowanie z zespołu współpracowników, 
stanowi ostatnią przesłankę mobbingu. Brak 
wystąpienia jednego z ww. skutków elimi-
nuje zdarzenie z zakresu pojęcia mobbingu. 
Wszystkie przesłanki - zarówno co do okresu 
trwania mobbingu, kierunkowego i celowego 
działania sprawcy oraz wystąpienia zawartych 
w przepisie art 94³ Kodeksu pracy jego skut-
ków - muszą zostać spełnione łącznie.³

Zatem jest to postępowanie wymagające 
starannego przygotowania, a przede wszyst-
kim zebrania odpowiednich dowodów, które 
wykażą przesłanki mobbingu z art 94³ Kodek-
su pracy.

(…) dość trudno jest udowodnić, iż padło 
się ofiarą mobbingu. Sąd zazwyczaj doma-
ga się przykładów dręczenia - szczegółowych 
opisów, informacji(...) Czasami zdarza się 
i tak, że sprawa jest dokładnie przedstawio-
na i potwierdzona (na przykład przez PIP),  
a sąd nie dopatruje się mobbingu. (…) Jednak 
dzięki temu, że w miarę upływu lat pojawiła 
się większa ilość informacji na temat zjawiska 
mobbingu, zostały wydane liczne publikacje,  
a wyspecjalizowane w tej tematyce firmy prze-
prowadziły szkolenia, w polskich sądach pra-
cy coraz częściej podchodzi się do tej kwestii 
odpowiedzialnie i skrupulatnie. Coraz częściej 
powołuje się w trakcie postępowania w spra-
wach o mobbing biegłych (często są to psy-
chologowie i psychiatrzy, czasem specjaliści od 
zarządzania), którzy zazwyczaj oceniają osobę 
składającą pozew.

Oto przykładowy fragment opinii biegłego 
psychologa z postępowania dotyczącego mob-
bingu:

„Osoba wrażliwa, o niskiej tolerancji na 
stres, która w sytuacjach stresowych reagu-
je jak przeciętny człowiek. Nie występują  
u niej zaburzenia psychosomatyczne ani oso-
bowościowe. Na skutek zachowań pozwanego 
powódka doznała rozstroju zdrowia w posta-
ci zaburzeń depresyjno-lękowych, które były 
skutkiem adaptacyjnej reakcji na stres. Ujaw-
niły się u niej problemy psychologiczne w po-
staci bólów żołądka, bezsenności, lękliwości, 
rozdrażnienia i skłonności do płaczu. Zaburze-
nia te miały podłoże nerwicowe, ale były ła-
godne, jednak na skutek zachowań pozwanego 
powódka czuła się gorszym pracownikiem”.

W jednym z orzeczeń za mobbingowe uznano 
na przykład następujące konkretne zachowania 
przełożonego: nieuzasadnione i częste wzywa-
nie do gabinetu, odmowa udzielenia urlopu lub 
odrzucenie prośby o urlop okolicznościowy ze 
względu na opiekę nad dzieckiem, połączone  
z podarciem składanych przez powódkę wnio-
sków, zamknięcie z trzaskiem drzwi, używanie 
słów powszechnie uznanych za wulgarne lub 
obraźliwe, przydzielanie pracy poniżej możli-
wości danej osoby, nieinformowanie pracowni-
ka o zakresie obowiązków, wyznaczanie urlopu 
w mało atrakcyjnych miesiącach.¹

Podstawa prawna: 
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks 

pracy (Dz.U. 1998, Nr 21 poz. 94 t.j.  
z poźn. zm)

¹  J. Marciniak Przeciwdziałanie mobbingowi 
w miejscu pracy. Poradnik dla pracodaw-
cy. ABC 2008

² Jaśkowski K., Maniewska E.Komentarz ak-
tualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94)., 
LEX/el., 2014

³ http://przykawieoprawie.blogspot.
com/2013/03/dopuszczalnosc-dowodu-
-z-nagrania-w.html;

  - Jędrejek Grzegorz LexPolonica nr 
2263199. Cywilnoprawna odpowiedzial-
ność za stosowanie mobbingu;
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Z repertorium rzecznika odpowiedzialności zawodowej

Prawo pacjenta do poszanowania godności

Repertorium to wykaz, rejestr, spis – zwłaszcza akt, spraw sądowych. W każ-
dym numerze MPiP wskazujemy problemy i sprawy, którymi zajął się naczel-

ny rzecznik odpowiedzialności zawodowej, aby uświadomić Państwu, z ja-
kimi konsekwencjami mogą wiązać się wykroczenia zawodowe. 

Radca prawny Jacek Derlacki
Kancelaria Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Lata pracy w przypadku Zofii C. zaowocowały wiedzą, doświadczeniem i tym wszyst-
kim, co można nazwać profesjonalizmem zawodowym. Szkoła pielęgniarska ukończo-
na ponad ćwierć wieku temu, potem studia pomostowe, szereg kursów specjalistycz-
nych, a także praca na stanowisku pielęgniarki w rożnych szpitalach i przychodniach 
pozwalały jej ze spokojem i bez zbędnych emocji przyjmować to, co przynosiła szpital-
na codzienność. Jednak tego feralnego dnia poranek nie wróżył nic dobrego. „Spięcie” 
z mężem, niepotrzebna kłótnia o jakiś drobiazg z córką, awaria samochodu i autobus, 
który odjechał przed czasem... 

Gdy w końcu dotarła na oddział chirurgii on-
kologicznej, na którym pracowała machinalnie 
zajęła się swoimi obowiązkami. Gdy kończyła 
rozkładać leki dla pacjentów, zdzwonił telefon. 
Odebrała koleżanka. 

− Słuchaj, dzwonili z kadr. Mają jakiś pro-
blem z twoim urlopem. Idź tam, a ja dokończę.

− Idę, idę – powiedziała, otwierając drzwi 
dyżurki. Po przejściu kilku kroków przypomnia-
ła jej się jeszcze jedna ważna rzecz. Drzwi do 
dyżurki były otwarte. Na korytarzu w pobliżu 
kręciło się tylko kilka osób.

− Aha, i tej pacjentce, no tej… – uciekło 
jej z pamięci imię i nazwisko chorej, pamięta-
ła tylko, że cztery albo pięć dni temu przeszła 
operację mastektomii – No tej spod dziewiątki, 
wiesz tej z jednym cyckiem, trzeba podać leki 
w pierwszej kolejności – powiedziała podnie-
sionym głosem, tak aby na pewno usłyszała ją 
koleżanka w dyżurce. 

Usłyszała ją także pacjentka, którą miała na 
myśli. Nie tylko zrobiła jej przykrość pacjent-
ce, ale także naruszyła szereg przepisów, do 
których przestrzegania jest zobowiązana.

Analiza prawna
Pielęgniarki i położne na podstawie art. 36 

ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych podlegają odpo-
wiedzialności zawodowej za popełnienie prze-
winienia zawodowego, którym jest naruszenie 
przepisów dotyczących wykonywania zawodu 
lub zasad etyki zawodowej. Przepisami doty-
czącymi wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
położnej są m.in. regulacje zawarte w ustawie 
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 

i rzeczniku praw pacjenta. Ustawa określając 
prawa pacjentów w art. 20 ust. 1 przyznaje 
prawo do poszanowania godności, w szczegól-
ności podczas udzielania świadczeń zdrowot-
nych. 

Jak wskazał Sąd Apelacyjny w Łodzi w wy-
roku z dnia 23 maja 2014 r. (I ACa 1523/13) 
„Godność osobista jest sferą osobowości, która 
konkretyzuje się w poczuciu własnej wartości 
człowieka i oczekiwaniu szacunku ze strony 
innych ludzi. Poczucie to, które jest istotnym 
elementem psychiki człowieka, kształtowa-
ne jest przez szereg różnych okoliczności ze-
wnętrznych i jest uwarunkowane historycznie 
i kulturowo. Jego postacie i rozmiar w istot-
ny sposób zależą od cech psychiki człowieka 
i od całokształtu jego osobowości. Powoduje 
to zróżnicowanie poczucia własnej wartości 
człowieka i naruszenia jego godności” (LEX, nr 
1477191).

Jak podkreślił sąd w uzasadnieniu przywo-
łanego wyroku, poczucie godności człowieka 
– podobnie jak inne niematerialne wartości,  
w szczególności życie, zdrowie, nietykalność 
cielesna, wolność i swoboda sumienia, nazwi-
sko, pseudonim, zwane dobrami osobistymi – 
pozostają pod ochroną prawa, jaką zapewnia 
przepis art. 23 Kodeksu cywilnego. 

Zachowanie polegające na naruszeniu god-
ności drugiego człowieka również pozostaje  
w obszarze objętym regulacjami prawa kar-
nego. Przepis art. 216 § 1 Kodeksu karnego 
przewiduje odpowiedzialność karną z tytułu 
znieważenia innej osoby w jej obecności albo 
choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub 
w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej do-
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tarła. Czyn polegający na znieważeniu innego 
człowieka z reguły jest zachowaniem zamierzo-
nym, a zatem charakteryzuje się bezpośred-
nim zamiarem sprawcy. Wśród przedstawicieli 
doktryny występuje rozbieżność, co do możli-
wość dopuszczenia się przestępstwa znieważe-
nia w zamiarze ewentualnym, polegającym na 
takim nastawieniu psychicznym sprawcy, który 
co prawda nie chce i nie zmierza swoim zacho-
waniem w sposób bezpośrednio do naruszenia 
godności drugiego człowieka, ale z takim skut-
kiem swojego postępowania się godzi.

Zniewagi można dopuścić się w rożnej 
formie np. słowem, gestem lub pismem. 

Niezależnie od nakazu ochrony godności 
pacjenta wynikającego wprost z przepisów 
Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw 
pacjenta, obowiązek respektowania praw pa-
cjenta przez osoby wykonujące zawód pielę-
gniarki oraz położnej został pośrednio zaakcen-
towany także w przepisie art. 11 ust. 1 ustawy 
z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki 
i położnej. Wskazany przepis zobowiązuje pie-
lęgniarki i położne do wykonywania zawodu, a 
zatem podejmowania czynności wymienionych 
odpowiednio w art. 4 i 5 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, z jednej strony „z po-
szanowaniem praw pacjenta”, a zatem także z 
respektem dla godności pacjenta, ale również w 
sposób zgodny „z zasadami etyki zawodowej”.

Zasady etyki zawodowej pielęgniarek i po-
łożnych w formie Kodeksu etyki zawodowej 
pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej 
zostały przyjęte uchwałą nr 9 Krajowego Zjaz-
du Pielęgniarek i Położnych w grudniu 2003 
r. W Kodeksie etyki zawodowej co najmniej  
w kilku miejscach występują zapisy zawierają-
ce normy postępowania adresowane do pielę-
gniarek oraz położnych dotyczące, najogólniej 
rzecz ujmując, kultury obcowania oraz komu-
nikacji z pacjentami, w tym poszanowania ich 
godności osobistej.

   I tak, już w treści przyrzeczenia znajduje 
się deklaracja mówiąca o konieczności okazy-
wania pacjentom należnego szacunku. Z kolei 
zapis pkt 1 części ogólnej Kodeksu zobowią-
zuje pielęgniarki i położne do przestrzegania 
praw pacjenta (a zatem również ich godności) 
oraz dbania o godność zawodu.

Punkt pierwszy Części szczegółowej Ko-
deksu zatytułowany „Pielęgniarka /położna  
a pacjent” został poświęcony m.in. wzajem-
nym relacjom pomiędzy osobami wymagają-
cymi opieki, a pielęgniarkami lub położnymi 
ową opiekę nad nimi sprawującymi. W myśl 
przywołanych zapisów pielęgniarki oraz położ-

ne we współpracy z pacjentem powinny oka-
zywać życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość, 
stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania  
i zrozumienia, będąc zarazem obowiązane do 
przestrzegania zasad wynikających z praw pa-
cjenta, czyli respektowania prawa pacjenta do 
intymności i godności osobistej podczas udzie-
lania świadczeń medycznych.

Warto zacytować tu fragment z „Prawa me-
dycznego dla pielęgniarek” Doroty Karkowskiej 
(Wolters Kluwer, Warszawa 2013: 250) – „Pa-
cjent korzystający ze świadczeń zdrowotnych 
to nadal „cały” człowiek, a nie tylko „uszko-
dzona funkcja”, to nadal człowiek posiadają-
cy własny system wartości i wiedzy, który ma 
określone oczekiwania wobec osób udzielają-
cych świadczeń zdrowotnych, czyli także wo-
bec pielęgniarki”.

Konkluzja 
Niefortunna wypowiedź pielęgniarki Zofii C, 

w związku z naruszeniem wskazanych przepi-
sów dotyczących wykonywania zawodu, a tak-
że zasad etyki zawodowej może być źródłem 
odpowiedzialności zawodowej tej pielęgniarki 
ponoszonej na podstawie przepisów ustawy 
o samorządzie pielęgniarek i położnych. Nie-
zależnie od tego opisane zachowanie, z uwagi 
na to, że wprost naruszyło prawa pacjentki do 
poszanowania jej godności przez pielęgniarkę 
podczas udzielania świadczeń zdrowotnych, 
może stanowić także podstawę do wszczęcia 
postępowania wyjaśniającego w przedmiocie 
naruszenia praw pacjenta na podstawie art. 50 
Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw 
pacjenta. Jedną z możliwości, jakimi dysponuje 
rzecznik po przeprowadzeniu takiego postępo-
wania jest skierowanie wystąpienia do organu, 
organizacji lub instytucji, w których działal-
ności stwierdził naruszenie praw pacjenta. W 
takim wystąpieniu rzecznik formułuje opinie 
i wnioski co do sposobu załatwienia sprawy, 
a także może żądać wszczęcia postępowania 
dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służ-
bowych. Niezależnie od powyższego pacjent-
ka, której dobra osobiste zostały naruszone 
dysponuje możliwością wystąpienia przeciwko 
pielęgniarce Zofii C. z pozwem z tego tytułu, 
a także skierowania do sądu prywatnego aktu 
oskarżenia.

W trakcie postępowania w tej sprawie pro-
wadzonego przez rzecznika odpowiedzialno-
ści zawodowej pielęgniarka Zofia C. przepro-
siła pacjentkę, wyrażając szczery żal i wstyd 
z powodu swojego zachowania oraz prosząc  
o zaniechanie wyciągania wobec niej dalej 
idących konsekwencji. 
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Pielęgniarka Roku 2017 o randze i prestiżu zawodu

Budowanie autorytetu przez pielęgniarkę  
w miejscu pracy

lic. pielęgniarstwa Anna Sztal
Klinika Neurochirurgii SPSK4 w Lublinie

Pielęgniarstwo na przestrzeni lat ewoluowało – od pierwotnego założenia pomocy 
lekarskiej, aż do samodzielności zawodowej. Zdobycie autorytetu wymaga czasu i pra-
cy. Jest procesem, który trwa przez całą drogę zawodową pielęgniarki.

Autorytet wg „Encyklopedii dla pielęgniarek i 
położnych” to „poważanie osoby skłaniające do 
podporządkowania swoich zachowań jej zalece-
niom i radom. Zwykle rozróżnia się autorytet: 
1) osobisty oparty na wiedzy, umiejętnościach, 

inteligencji, wartościach moralnych i innych 
walorach charakteru oraz umysłu, 

2) formalny, inaczej urzędowy, związany z zaj-
mowanym stanowiskiem, a w szczególności 
z zakresem uprawnień do podejmowania 
decyzji na danym stanowisku. 
Autorytet osobisty kierownika powinien być 

dopełnieniem a. urzędowego”.
Pielęgniarka powinna budować swój auto-

rytet, opierając się na kompetencjach zawo-
dowych, postawie moralnej, etycznej, samo-
dzielności i autonomii zawodowej, współpracy 
w zespole terapeutycznym oraz wyglądzie ze-
wnętrznym. Obraz pielęgniarki powinien być 
spójny, łącząc w sobie wszystkie te cechy, 
umiejętności.

Kompetencje zawodowe… 

to wg prof. Kózki „pojęcie złożone,  
o szerokim znaczeniu, obejmującym 
praktykę zawodową, opisujące zbiór 
umiejętności odzwierciedlających wie-
dzę, postawy oraz elementy psychomo-
toryczne”. Kompetencje obejmują:

• wiedzę,
• umiejętności,
• postawę.
To, jakie kompetencje powinna po-

siadać pielęgniarka, określają stan-

dardy kształcenia zawarte w Rozporządzeniu 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn.  
9 maja 2012 roku, z późniejszą poprawką z dn. 
11 sierpnia 2016 roku.

Pielęgniarka, aby profesjonalnie wykony-
wać swoją pracę, powinna stale poszerzać 
swoją wiedzę. Jest zobowiązana do dokształ-
cania się. Kształcenie pielęgniarek odbywa się 
obecnie tylko w ramach szkolnictwa wyższego, 
a warunkiem uzyskania prawa wykonywania 
zawodu jest uzyskanie stopnia licencjata. Pie-
lęgniarki uczestniczą również w kursach do-
kształcających, kwalifikacyjnych, a po 2 latach 
pracy zawodowej mogą ukończyć kurs specja-
lizacyjny. W przypadku kształcenia podyplomo-
wego programy określają efekty kształcenia, 
które przekładają się na kompetencje. 

Zgodnie z badaniami prowadzonymi przez 
CKPPiP od 2002 do 2017 roku ponad 50 
tys. pielęgniarek uzyskało tytuł specjalisty  
w 27 dziedzinach. 

9 

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI 

Źródło: http://www.ckppip.edu.pl/ 

Liczba pielęgniarek i położnych, które uzyskały tytuł 
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Bywa, że czasem narzekamy,  – czy to we własnym gronie, czy na forach interne-
towych,  – że pielęgniarstwo w Polsce nie jest zawodem prestiżowym, szanowanym 
i docenianym. Może dlatego, że tak mało w Polsce mówi się u nas o pielęgniarskich 
autorytetach?… Kiedy więc dowiedzieliśmy się, że temat tegorocznej prezentacji pod-
czas finałowych zmagań w Konkursie „Pielęgniarka Roku” brzmiał: „Budowanie au-
torytetu zawodowego przez pielęgniarkę w miejscu pracy”, poprosiliśmy laureatkę, 
by podzieliła się z czytelnikami MPIP swoimi spostrzeżeniami i wnioskami, które kon-
kursowe jury wysoko oceniło. Czekamy także na Państwa refleksje i doświadczenia. 
Rozpocznijmy dyskusję na ten temat. 
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 Jedną z kompetencji zawodowych 
jest udział w badaniach naukowych, 
co poprawia autorytet pielęgniarki. 
Pierwsze badania naukowe w dziedzi-
nie pielęgniarstwa zaczęto prowadzić 
w Polsce, kiedy powstały wydziały 
pielęgniarstwa na akademiach me-
dycznych. Pierwszy wydział pielę-
gniarstwa na uczelni wyższej powstał 
w Lublinie w 1972 roku.

Zdobyta wiedza, umiejętności i 
doświadczenie pozwalają na sta-
łe podnoszenie jakości opieki pielę-
gniarskiej, co jest doceniane przez 
pacjentów i współpracowników.

Pielęgniarka budująca swój autorytet 
zawodowy chętnie dzieli się swoją wiedzę 
z innymi członkami zespołu terapeutycz-
nego oraz pacjentem i jego rodziną.

Postawa moralna…

jest kolejnym elementem budowania au-
torytetu przez pielęgniarkę. Pomimo tego, że 
postawa moralna zawiera się w definicji kom-
petencji zawodowych, to chciałabym poświęcić 
jej odrębne miejsce w artykule.

Pracy zawodowej pielęgniarki od zawsze 
towarzyszy moralność i etyka zawodowa. Po-
stawa humanizmu od początku była związana 
z zawodem pielęgniarki. Istotą jest uznanie 
wartości człowieka, poszanowanie jego godno-
ści, ochrony zdrowia i życia. Podstawowe cele 
i wartości zawodu pielęgniarki określa Kodeks 
Etyki Zawodowej Pielęgniarki i Położnej. Pod-
stawowym celem etyki jest sprzyjanie dobre-
mu i odpowiedzialnemu wykonywaniu zawodu, 
wzbudzaniu zaufania oraz wzmacnianiu poczu-
cia obowiązku. Jeśli chcemy budować swój au-
torytet, to musimy pamiętać, że jest on zależ-
ny od wartości, jakie reprezentujemy i zasad 
moralnych, jakimi się kierujemy w codziennej 
pracy. 

Powinniśmy także czerpać z przykładów ży-
cia i pracy moralnych autorytetów. Niewątpli-
wie jednym z największych była błogosławiona 
Hanna Chrzanowska (1902–1973). Postanowiła 
zostać pielęgniarką, bo chciała poświęcić swoje 
życie, by pomagać chorym. Przyszły papież Ka-
rol Wojtyła bardzo wspierał Hannę w budowa-
niu pielęgniarstwa domowego. Zaangażowana 
była w pracę pedagogiczną oraz dobroczynną. 

Wzory osobowe stanowią dla nas źródło 
inspiracji, refleksji i dumy. Wzmacniają  

w pielęgniarkach poczucie przynależności 
zawodowej.

Autonomia zawodowa…

jest następną składową autorytetu pielę-
gniarki. Za każdą wykształconą pielęgniarką 
stoją lata pracy naukowej prowadzonej przez 
jej poprzedniczki i działania rzeszy koleżanek 
na rzecz utworzenia samorządu w 1991 roku 
oraz uzyskania autonomii pielęgniarstwa na 
podstawie Ustawy z 5 lipca 1996 roku o za-
wodach pielęgniarki i położnej (Dziennik Ustaw 
Nr 91). Obecnie obowiązuje Ustawa z 15 lipca 
2011 roku.

Samodzielność pielęgniarki oznacza, że pra-
cuje ona z pacjentem we współpracy z lekarzami 
i innymi członkami zespołu terapeutycznego. W 
centrum znajduje się pacjent objęty holistyczną 
opieką. Autonomia zawodowa pielęgniarki po-
zwala jej na możliwość planowania pracy wła-
snej, stawiania diagnoz pielęgniarskich, wyboru 
metody pracy i oceny jej wyników.

W badaniu przeprowadzonym przez pra-
cowników Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 
oceniano poziom świadomości pielęgniarek 
czynnie pracujących na temat poziomu wiedzy 
o autonomii zawodowej. W wyniku badania 
stwierdzono, że nieco ponad połowa pielęgnia-
rek z wykształceniem wyższym uważa, że za-
wód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym 
i tylko 25% badanych z wykształceniem śred-
nim podziela to zdanie. Wynik badania wskazu-
je, iż należy zwiększyć nacisk na kształtowanie 
świadomości pielęgniarek w tym zakresie. 

Samodzielność pracy znacząco podno-
si prestiż zawodowy pielęgniarki, buduje 
jej autorytet jako fachowca w dziedzinie 
pielęgniarstwa. Autonomia wiąże się z od-
powiedzialnością za własne działania i ich 
wyniki.

AUTONOMIA ZAWODOWA 
Czy uważa Pani, że zawód pielęgniarki jest zawodem samodzielnym? 

Źródło: „Analiza poziomu świadomości pielęgniarek w zakresie autonomii zawodowej” 
Jolanta Glińska, Anna Nowak, Beata Brosowska, Małgorzata Lewandowska; UM Łódź 
” 
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Kompetencje społeczne…

kompetencje interpersonalne, umiejętność 
doboru i stosowania metod porozumiewania 
się z pacjentem, jego bliskimi są również nie-
zbędną składową budowania autorytetu. Pie-
lęgniarka powinna umieć porozumiewać się z 
pacjentem w różnych stanach chorobowych, 
profesjonalnie przekazać wiedzę.

Współczesny model holistycznej opieki nad 
pacjentem wymaga profesjonalnej współpracy 
wszystkich członków zespołu terapeutycznego. 
Podstawą tej współpracy jest znajomość za-
kresów kompetencji, zadań i ról. W przeszłości 
rola pielęgniarki była postrzegana jako wypeł-
nianie poleceń lekarza. Obecnie, w związku z 
rozszerzaniem się kompetencji i wzrostem au-
tonomii, pielęgniarka jest partnerem w zespole 
terapeutycznym. Relacje zachodzące pomiędzy 
współpracownikami mają duży wpływ na ja-
kość opieki medycznej, istotny jest przepływ 
informacji oraz atmosfera.

 Wynik badania wskazuje na konieczność 
budowania autorytetu przez pielęgniarki w 
miejscu pracy, tak aby stały się one autentycz-
nym partnerem w zespole. 

Ważna jest współpraca 
we własnej grupie zawodo-
wej, jednak aby zapewnić pa-
cjentowi całościową opiekę, 
istotne jest współdziałanie 
wszystkich członków zespołu 
terapeutycznego.

Wygląd w miejscu pracy… 

jest ostatnim elementem au-
torytetu pielęgniarki. Ubiór służ-
bowy jest wizytówką pielęgniarki, 
wskazuje na jej przynależność 
zawodową. Ważnymi atrybutami 
pielęgniarki są jej strój i czepek. 
W 1990 roku uchylono nakaz no-
szenia czepka, zastąpił go iden-
tyfikator. Schludny ubiór wzbu-
dza zaufanie i szacunek wśród 
pacjentów. Styl ubierania pielę-
gniarki podczas pracy wpływa na 
interakcję z chorym, jego rodziną 
oraz na sposób, w jaki odbierają 
oni profesjonalizm pielęgniarki.  
W kilku badaniach biały mundur 
był najczęściej kojarzony z profe-
sjonalizmem, choć mali pacjenci 

oddziałów pediatrycznych preferują pielęgniar-
ki w mundurach wzorzystych i kolorowych. 

Pacjent zna swojego lekarza prowadzą-
cego, nie zna pielęgniarki, która się nim 
opiekuje. Pielęgniarka w pierwszym kon-
takcie z chorym powinna przedstawić się 
z imienia i nazwiska, zawsze nosić czytel-
ny identyfikator. 

Wsparcie dyrekcji, kadry zarządzają-
cej…

jest niezbędne do tego, aby pielęgniarka 
mogła budować swój autorytet w miejscu pra-
cy. Istotna jest odpowiednia polityka i kultura 
organizacyjna sprzyjająca wzmacnianiu auto-
rytetu pielęgniarki. Ten zaś zwiększa jakość 
opieki medycznej. Na stanowiskach kierowni-
czych przyczynia się do efektywnego zarządza-
nia zespołem, wzrostu motywacji i zaangażo-
wania podwładnych, a tym samym zwiększa 
jakość opieki pielęgniarskiej.

W relacji pielęgniarka–pacjent autorytet 
pielęgniarki buduje zaufanie, chory chętnie  
i z przekonaniem stosuje się do zaleceń me-
dycznych, zwiększa się satysfakcja pacjenta. 
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UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY W ZESPOLE 

Czy Pana(i) relacje z koleżankami, kolegami w swoim fachu są poprawne? 
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W zespole terapeutycznym poprawia komuni-
kację.

Pielęgniarki powinny budować swój auto-
rytet, opierając się na kompetencjach zawo-
dowych i postawie moralnej, dbać o swój wi-
zerunek, promować osiągnięcia zawodowe  
i naukowe, zmieniać stereotypy, dążyć do mi-
strzostwa. Pielęgniarka powinna być dobrym 
człowiekiem – świadomy wybór wartości, spo-
sobu działania i postawy wobec drugiego czło-
wieka zapewnia dobre wykonywanie naszego 
zawodu. Budowanie autorytetu przez pielę-
gniarkę nie jest łatwym zadaniem, na autory-
tet składa się bowiem wiele niezwykle istot-
nych komponentów. 

Pielęgniarka, która kocha swoją pracę, 
jest zaangażowana, cieszy się wsparciem 
kadry kierowniczej i czuje się członkiem 
zespołu, jest w stanie stać się autentycz-
nym autorytetem.

O autorce

Poznajcie bliżej Annę Sztal, Pielę-
gniarkę Roku 2017

Jestem absolwentką Medycznego 
Studium Zawodowego im. Stanisła-
wa Liebharta w Lublinie. Po uzyskaniu 
prawa wykonywania zawodu podjęłam 
pracę na Oddziale Neurochirurgii i Neu-
rochirurgii Dziecięcej w Samodzielnym 
Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4  
w Lublinie, gdzie pracuję do dnia dzi-
siejszego. W 2011 r. roku uzyskałam 
tytuł licencjata pielęgniarstwa na WSEI,  
a obecnie kontynuuję naukę na stu-
diach magisterskich Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie. W ubiegłym roku 
uzyskałam tytuł pielęgniarki specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicz-
nego. Z zawodem jestem związana od 
20 lat.

Praca na oddziale neurochi-
rurgii wymaga dużo energii i za-
angażowania. Każdy dyżur jest 
inny, przynosi nowe wyzwania  
i doświadczenia. Znacznym 
wsparciem jest zgrany zespół  
i dobra atmosfera. Pomoc dru-
giemu człowiekowi daje wiele 
satysfakcji, a wszystko to spra-
wia, że zawód pielęgniarki jest 
zawodem niezwykłym i rozwija-
jącym. 

Wolny czas spędzam z rodziną 
– mężem Sebastianem i dwójką 
dzieci, Martyną i Michałem. Ro-
dzina jest dla mnie bardzo waż-
na, wspiera mnie we wszystkich 
moich działaniach. Lubię pracę 
w ogrodzie oraz wyprawy rowe-
rowe – te krótkie i te dłuższe. 
Bardzo miło wspominam wypra-
wę do Rumunii, gdzie wspólnie z 
mężem przejechaliśmy naszymi 
jednośladami ponad 500 km po 
tym pięknym kraju.

***
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Zespół ds. Położnych

Serdecznie zapraszamy położne na cykl szkoleń organizowanych przez Zespół ds. Położnych. 
 Szkolenia z zakresu wiedzy położniczej, ginekologicznej i neonatologicznej  

oraz dziedzin pokrewnych, odbywać się będą co 2 miesiące (w drugi wtorek miesiąca),  
począwszy od października 2018 przez kolejny 2019 rok. 

Wstęp dla położnych, członków OIPiP w Katowicach  bezpłatny. 

Miejsce szkolenia: Ośrodek Szkoleniowy w Łaziskach Górnych ul. Wodna 10.
Rejestracja elektroniczna: link na stronie OIPiP w Katowicach

Plan szkoleń:

09.10.2018  godz. 14.00 -16.30  dr Emilia Lichtenberg–Kokoszka „Świat prenatalny” 

1. Świat prenatalny oczami dziecka 

2. Trudności adopcyjne z perspektywy dziecka i rodziców

11.12.2018  godz. 14.00 -16.30  dr hab. n. med. Krzysztof  Nowosielski 

 „Seksualność kobiety w okresie klimakterium”

12.02.2019  godz. 14.00 -16.30  dr hab. n. med. Krzysztof  Nowosielski    
„Nowoczesne metody diagnostyczne w ginekologii onkologicznej”. 

09.04.2019  godz. 14.00 -16.30  dr Tomasz Dembnicki    
„Metody diagnostyczne stosowane w medycynie perinatalnej”. 

11.06.2019  godz. 14.00 -16.30  
1. mec. Kinga Rudnik „Położna przed sądem kar-

nym, przykłady z sali sądowej”.  
2. mgr Barbara Kotlarz „Macierzyństwo zza krat”

10.09.2019  godz. 14.00 -16.30 

1. mgr Renata Cieślik –Tarkota  Kierownik Oddziału Epidemiolo-
gii Śląskiego Sanepidu    „Kontrowersje wokół szczepień ”.

2. dr Beata Podleżyńska  „Dekontaminacja środowiska leczenia i opieki,  
najczęstsze problemy i wątpliwości w obsza-
rze zapobiegania zakażeniom”  

12.11.2019  godz. 14.00 -16.30  dr Magdalena Gruszczyńska 

„Zasady komunikowania z pacjentką z chorobą nowotworową  
w fazie terminalnej ”

Przewodnicząca Zespołu ds. Położnych 
Joanna Kuźnik

SOPELEK3+
odciągacz kataru
od pierwszych dni życia
Z przyjemnością informujemy, 
iż jest dostępny na rynku PIERWSZY W POLSCE 
aspirator do odciągania kataru u niemowląt za pomocą ust 
oraz odkurzacza SOPELEK3+ aspirator vacuum.

W opakowaniu znajduje się: 
 aparat +10 sztuk jednorazowych filtrów, 
 wężyk z ustnikiem do odciągania  

kataru za pomocą ust,
 wężyk z adapterem do odciągania  

kataru za pomocą odkurzacza,
 2 sztuki nieprzemakalnych podkładów  

higienicznych dla niemowląt Sopelek Baby,
 praktyczne etui.

Dlaczego warto kupić SOPELEK3+
 posiada 3 korzyści w jednym (aspirator z opcją podłączenia do  

odkurzacza oraz odciągania za pomocą ust, podkłady higieniczne)
 filtr zapobiegający przedostawaniu się wydzieliny  

z noska niemowlaka do odkurzacza (brak u konkurencji),
 innowacyjny otwór redukcyjny zapewniający znaczne  

ograniczenie ryzyka podrażnienia śluzówki niemowlaka,
 nawet 2 x tańszy w porównaniu z innymi/zagranicznymi  

aspiratorami do odciągania kataru za pomocą odkurzacza.

Rekomendując SOPELEK3+ aspirator vacuum macie gwarancję jakości 
sprawdzonego polskiego producenta i pomagacie zaoszczędzić 

w budżecie matek nawet kilkadziesiąt złotych.

Orientacyjna cena dla pacjenta w aptece około 25 zł

Producent: SALUS INTERNATIONAL www.sopelek.info.pl
wyrób medyczny 

SOPELEK  posiada 
rekomendację
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PEDIATRYCZNEGO 



23

SOPELEK3+
odciągacz kataru
od pierwszych dni życia
Z przyjemnością informujemy, 
iż jest dostępny na rynku PIERWSZY W POLSCE 
aspirator do odciągania kataru u niemowląt za pomocą ust 
oraz odkurzacza SOPELEK3+ aspirator vacuum.

W opakowaniu znajduje się: 
 aparat +10 sztuk jednorazowych filtrów, 
 wężyk z ustnikiem do odciągania  

kataru za pomocą ust,
 wężyk z adapterem do odciągania  

kataru za pomocą odkurzacza,
 2 sztuki nieprzemakalnych podkładów  

higienicznych dla niemowląt Sopelek Baby,
 praktyczne etui.

Dlaczego warto kupić SOPELEK3+
 posiada 3 korzyści w jednym (aspirator z opcją podłączenia do  

odkurzacza oraz odciągania za pomocą ust, podkłady higieniczne)
 filtr zapobiegający przedostawaniu się wydzieliny  

z noska niemowlaka do odkurzacza (brak u konkurencji),
 innowacyjny otwór redukcyjny zapewniający znaczne  

ograniczenie ryzyka podrażnienia śluzówki niemowlaka,
 nawet 2 x tańszy w porównaniu z innymi/zagranicznymi  

aspiratorami do odciągania kataru za pomocą odkurzacza.

Rekomendując SOPELEK3+ aspirator vacuum macie gwarancję jakości 
sprawdzonego polskiego producenta i pomagacie zaoszczędzić 

w budżecie matek nawet kilkadziesiąt złotych.

Orientacyjna cena dla pacjenta w aptece około 25 zł

Producent: SALUS INTERNATIONAL www.sopelek.info.pl
wyrób medyczny 

SOPELEK  posiada 
rekomendację
POLSKIEGO TOWARZYSTWA 
PEDIATRYCZNEGO 



24

Wpływ otyłości  
na przebieg ciąży porodu i stan noworodka

mgr Joanna Kuźnik
Położna oddziałowa Oddziału Położniczo Ginekologicznego 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr2 w Jastrzębiu Zdroju

 Oceniając stan odżywienia pacjentek w oddziałach położniczo-ginekologicznych 
stosuje się ogólno szpitalny formularz NRS lub SGA. Właściwą ocenę stanu odżywie-
nia  uzyskuje się wyłącznie u pacjentek z chorobami ginekologicznymi, natomiast  
u kobiet ciężarnych i po porodzie powyższe formularze są trudne i właściwe niemoż-
liwe do zastosowania. Uzyskiwane wyniki są nieadekwatne do stanu pacjentek. U ko-
biety ciężarnej znacznie trudniej dokonać oceny zaburzenia stanu odżywienia, jakim 
może być zarówno niedożywienie jak i otyłość. 

Największą trudność stanowi ocena nadmier-
nego bądź zbyt niskiego przyrostu masy ciała 
poza wyznaczone przedziały w powszechnie sto-
sowanej skali opracowanej przez Amerykański In-
stytut Medycyny w Waszyngtonie. Niezbędne jest 
zróżnicowanie punktowe stopnia nadmiernego 
przyboru masy ciała. Aby właściwie skonstruować 
narzędzie do oceny ryzyka związanego ze stanem 
odżywienia należy wziąć pod uwagę dodatkowe 
czynniki takie jak przebieg ciąży, porodu, czy wy-
datek energetyczny związany z karmieniem natu-
ralnym. Zastosowanie przesiewowej oceny stanu 
odżywienia u każdej ciężarnej i położnicy stwarza 
możliwość wczesnego rozpoznania ewentualnego 
ryzyka i podjęcia odpowiednich działań. 

 W wyniku licznych obserwacji i badań staty-
stycznych zauważono, że otyłość kobiet ciężar-
nych przyczynia się do występowania wielu powi-
kłań, groźnych dla zdrowia matki i dziecka. 

Otyłość jest zespołem chorobowym o złożo-
nej etiologii. Tkanka tłuszczowa umiejscowiona 
w jamie brzusznej wykazuje działanie diabeto-
genne, hipertensynogenne i aterogenne. Otyłość 
jest ważnym czynnikiem nasilającym występowa-
nie powikłań sercowo–naczyniowych (miażdżyca 
naczyń wieńcowych, zawał mięśnia sercowego, 
udar mózgowy), płucnych (zespół bezdechu w 
czasie snu), kostno–stawowych (zmiany zwyrod-
nieniowe stawów), hormonalnych (zaburzenia osi 
przysadkowo–nadnerczowej i przysadkowo–go-
nadalnej, hiperinsulinizm), metabolicznych (hi-
per i dyslipemia, nietolerancja węglowodanowa, 
cukrzyca typu II, hiperurykemia) i hemostazy 
(zwiększenie krzepliwości krwi, spadek aktyw-
ności fibrynolitycznej). Konsekwentna redukcja 
podaży nośników energetycznych oraz motywa-
cja chorego stanowią ważne, chociaż nie jedyne 
ogniwa skutecznej terapii zmierzającej do reduk-
cji masy ciała [5].

Otyłość u ciężarnych może być przyczyną za-
burzeń metabolicznych oraz powodować niewy-
dolność układu krążenia czy oddechowego. W ba-
daniach laboratoryjnych stwierdza się zwiększony 
poziom triglicerydów, obniżone stężenie HDL, 
wyższy poziom glukozy we krwi, podwyższone 

stężenie insuliny [14]. W związku ze zwiększo-
ną masą ciała, a tym samym zwiększoną obję-
tością krwi, dodatkowo wzrasta zapotrzebowanie 
na tlen. Odpowiednio na 100 g zgromadzonej 
tkanki tłuszczowej zwiększa się objętość wyrzu-
towa serca o 30-50 ml/min. Przeciążenie objęto-
ściowe lewej komory powoduje jej przerost [15].  
A w dalszej konsekwencji zaburzenia rytmu serca. 
Wzrastają wartości ciśnienia tętniczego skurczo-
wego i rozkurczowego. U ciężarnych z otyłością 
występują zaburzenia pracy układu oddechowe-
go. Nadmiar tkanki tłuszczowej wokół żeber, brzu-
cha i przepony oraz powiększająca się macica po-
wodują osłabienie pracy przepony [14]. Objętość 
płuc ulega zmniejszeniu. Następuje zmniejszenie 
czynnościowej pojemności zalegającej i zapaso-
wej objętości wydechowej. Dochodzi do upośle-
dzenia wentylacji matki i niedotlenienia płodu  
w wyniku zmniejszonej pojemności zamykającej 
pęcherzyków płucnych [15]. 

Otyłe kobiety częściej leczone są na zaburze-
nia cyklu miesiączkowego i niepłodność. Z kolei 
ciężarne z nadmierną masą ciała narażone są na 
wystąpienie powikłań takich jak, nadciśnienie in-
dukowane ciążą, cukrzyca ciążowa, powikłania 
zakrzepowe, wady wrodzone płodu, makrosomię 
płodu. Nadmierna waga ciała kobiety ciężarnej 
może utrudniać dokładne określenie wielkości 
ciąży [16]. Ponadto, nadmiar tkanki tłuszczowej 
może zaburzać dokładność wyników w diagno-
styce ultrasonograficznej dotyczącej wykrywa-
nia wad, monitorowania rozwoju płodu, badania 
przepływu w naczyniach pępowiny i mózgowiu 
płodu, oceny profilu biofizycznego, badania echo-
kardiograficznego serca płodu. Często występują 
trudności w śródporodowym monitorowaniu płodu 
za pomocą kardiotokografu. Utrudnione jest ba-
danie fizykalne, a kobieta ciężarna odczuwa słab-
sze ruchy płodu [14]. W okresie okołoporodowym 
należy liczyć się ze zwiększonym odsetkiem cięć 
cesarskich, a co za tym idzie powikłaniami ane-
stezjologicznymi, trudnościami w gojeniu się rany 
pooperacyjnej, częstszymi zakażeniami. Podczas 
porodu częściej dochodzi do dystocji barkowej, 
krwotoku, urazów dróg rodnych i noworodka. 

W okresie połogowym częściej występują po-
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wikłania związane z zakażeniem rany poopera-
cyjnej, rozejściem rany krocza, zapaleniem błony 
śluzowej macicy, zapaleniem gruczołu piersio-
wego. U otyłych pacjentek częściej dochodzi do 
powikłań zakrzepowo–zatorowych, zakrzepicy 
żył głębokich, zatoru tętnicy płucnej. Zauważono 
również, że ulega zaburzeniu laktacja [17].

Dzieci otyłych ciężarnych są 9-krotnie częściej 
otyłe po osiągnięciu wieku dorosłego [18].

 Z powodu zwiększonego ryzyka wystąpienia 
powikłań, zarówno otyłe kobiety ciężarne, jak  
i planujące ciążę powinny zostać objęte szczegól-
ną opieką [13].

Komisja Europejska zleciła i sfinansowała naj-
większy na świecie program badawczy tzw. Pro-
jekt Wczesnego Programowania Żywieniowego 
(www.metabolic-programming.org.) dotyczący 
optymalizacji wczesnego żywienia. Projekt wdro-
żono w 16 krajach europejskich i pracowało nad 
nim 40 instytutów badawczych. Uzyskane dane 
powinny przyczynić się do opracowania wytycz-
nych i standardów dotyczących norm i zaleceń 
żywieniowych dla poszczególnych grup ryzyka, 
zwłaszcza niemowląt z niską masą urodzeniową. 
Projekt miał również na celu poprawę żywienia w 
ciąży i we wczesnym dzieciństwie oraz zmniejsze-
nie występowania chorób metabolicznych [52].

Ważnym elementem w rozważaniu poziomu 
odżywienia jest programowanie żywieniowe.

 Występowanie otyłości prostej, zwanej pokar-
mową determinowane jest głównie przez czynniki 
genetyczne, stanowią 20 -70% i czynniki środo-
wiskowe. Badania wykazują, że już w wieku pło-
dowym wpływ czynników środowiskowych, może 
zaburzać proporcje między tłuszczem a beztłusz-
czową masą ciała, modyfikować strukturę i czyn-
ność trzustki, wpływać na czynność ośrodków 
mózgowych kontrolujących łaknienie [38]. Ob-
serwuje się, że otyłe ciężarne cztery razy częściej 
rodzą płody z makrosomią [50]. Predyspozycje 
do otyłości w momencie urodzenia mają dzieci 
pochodzące ze środowiska o gorszych warunkach 
socjalnych, nieprawidłowych nawykach żywienio-
wych rodziców, narażone na niekorzystne czyn-
niki zewnętrzne, obciążone genetycznie, mające 
otyłych rodziców [38]. 

 Programowanie żywieniowe, czyli wpływ 
wczesnego żywienia na rozwój organizmu, ma 
coraz większe znaczenie w badaniach nad otyło-
ścią oraz w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. 
Uważa się, że podstawowe znaczenie w progra-
mowaniu żywieniowym ma karmienie noworod-
ka. Liczne badania naukowe wykazały korzystny 
wpływ karmienia piersią w zapobieganiu otyłości, 
chorobom układu krążenia, cukrzycy w później-
szym wieku [51].

 Wczesne programowanie żywieniowe rozpo-
czyna się w okresie rozwoju wewnątrzmaciczne-
go i postnatalnego. Zarówno nadmiar jak i nie-

dostateczne dostarczanie substancji odżywczych 
do płodu, uznaje się za czynnik wpływający na 
programowanie osobniczego rozwoju. Najlep-
szym przykładem takiego oddziaływania jest su-
plementacja kwasem foliowym kobiet przed i we 
wczesnym okresie ciąży, który znacząco zmniej-
sza ryzyko urodzenia dziecka z wadą cewy ner-
wowej [52]. Składniki żywieniowe mające wpływ 
na wczesne programowanie żywieniowe, to mi-
kroelementy, białko, LC PUFA, prebiotyki i probio-
tyki [51]. Jednym z pierwszych naukowców, który 
zwrócił uwagę na zależność pomiędzy występo-
waniem niektórych chorób a niską masą uro-
dzeniową płodu był brytyjski epidemiolog David 
Barker. Wykazał zwiększone ryzyko nadciśnienia 
tętniczego w wieku dorosłym u osób urodzonych 
z niską masą urodzeniową, poniżej 2500 g. Inne 
obserwacje wykazały, iż zbyt intensywne leczenie 
żywieniowe i zbyt wysokie przyrosty masy cia-
ła dzieci z niską masą urodzeniową, mogą skut-
kować otyłością i zaburzeniami metabolicznymi 
[52]. Organizm płodu w wyniku niedożywienia, 
przystosowuje się do oszczędnego gospodarowa-
nia ograniczonymi zasobami, następuje spowol-
nienie podziału komórek między innymi trzust-
ki, tkanki mięśniowej i wątroby, oraz zmiana ich 
funkcji metabolicznych. Po porodzie w warunkach 
nadmiaru zasobów pokarmowych może w kolej-
nych latach rozwinąć się zespół zaburzeń meta-
bolicznych pod postacią nietolerancji glukozy, 
nadciśnienia tętniczego, otyłości typu trzewnego 
oraz dyslipidemii [51,52]. 

 Z drugiej strony w krajach wysoko rozwi-
niętych coraz większym problemem jest wzrost 
otyłości społeczeństwa, który obejmuje kobiety 
w wieku rozrodczym. Obserwuje się gwałtowny 
wzrost liczby kobiet ciężarnych z cukrzycą ciążo-
wą oraz wysokim wskaźnikiem BMI, co skutku-
je makrosomią płodu, ryzykiem rozwoju otyłości  
i cukrzycy [52].

 Z przedstawionych badań wynika, że ryzyko 
rozwoju otyłości i zespołu metabolicznego może 
być spowodowane zarówno małą masą urodze-
niową, jak również makrosomią płodu.

Rozważając problemy związane ze stanem od-
żywienia nie sposób nie wspomnieć o społecznych 
aspektach otyłości.

 W badaniach socjologicznych nad otyłością 
wykazuje się związek pomiędzy płcią, uwarunko-
waniami grupy społeczno–ekonomicznej, miej-
scem zamieszkania (wieś, miasto), poziomem 
wykształcenia a poziomem wskaźnika BMI. Na 
podstawie szeroko zakrojonych badań socjo-
demograficznych przeprowadzonych w Szwecji 
odkryto szereg współzależności. Zaobserwowa-
no, że wzrost masy ciała zwiększa się z wiekiem, 
aż do osiągnięcia wieku emerytalnego, a następ-
nie powoli maleje. Ta tendencja dotyczy głównie 
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kobiet, w znacznie mniejszym stopniu mężczyzn.  
W badaniach często pojawiają się tezy wykazują-
ce związek pomiędzy klasą społeczną a otyłością. 
W niższych warstwach społecznych obserwuje się 
zwiększone ryzyko otyłości szczególnie u kobiet [9].

Wzrost otyłości wśród dzieci i młodzieży  
w wielu krajach wydaje się być związany z nie-
korzystnymi zmianami stylu życia, dotyczącymi 
sposobu odżywiania, aktywności ruchowej oraz 
wpływami zewnętrznych czynników środowisko-
wych (ekonomiczno –społecznych, kulturowych, 
reklamy) [4]. 

 Rola środków przekazu, w tym telewizji ma 
niebagatelne znaczenie. Z jednej strony reklama 
„śmieciowej” żywności, a z drugiej kult idealnie 
szczupłej sylwetki. Warto zwrócić uwagę na uwa-
runkowania psychiczne i wpływ środowiska w od-
niesieniu do masy ciała. Wieloletnie obserwacje 
Rösnera konkursów piękności Miss Szwecji wy-
kazały niepokojące zmiany. Podczas gdy w 1951 
r. wybrana miss ważyła 68,5 kg i miała 171 cm 
wzrostu, zwyciężczyni konkursu w 1980 r. waży-
ła tylko 49 kg i miała 175 cm wzrostu [9]. Miss 
Polonii z 2017 roku ważyła 60 kg przy 181 cm 
wzrostu. Tęsknota za szczupłością, szczególnie u 
nastolatek może prowadzić do zaburzeń żywie-
niowych i w konsekwencji chorób o podłożu psy-
chicznym, znanych pod postacią anoreksji i buli-
mii. W ostatnich latach zwraca się uwagę na coraz 
większe znaczenie wsparcia psychologicznego  w 
terapii otyłości dzieci i młodzieży oraz ich rodzin 
[4]. W społeczeństwie stosunek do nadwagi i oty-
łości jest wyraźnie negatywny. Dzieci otyłe mają 
poczucie mniejszej wartości, większe trudności 
adaptacyjne w środowisku szkolnym, częściej 
narażone są na odrzucenie przez grupę rówie-
śników, mają mniej przyjaciół. W życiu dorosłym 
osoby otyłe mają większe trudności w znalezie-
niu pracy, często oceniane są surowiej od innych.  
W przeprowadzonych badaniach nad aktywnością 
społeczną osób otyłych w Szwecji, zadano pyta-
nia dotyczące więzi społecznych (kontakty z przy-
jaciółmi, z rodziną, spacery, uprawianie ćwiczeń 
fizycznych, czytanie książek, czasopism, wycho-
dzenie do kina, czy restauracji). Wykazano, że 
osoby otyłe są mniej aktywne w czasie wolnym 
od pracy [9].

Wnioski:
Otyłość stanowi istotny czynnik ryzyka w położ-

nictwie i neonatologii. Walka z otyłością poprzez 
wczesne programowanie żywieniowe, edukację 
szkolną, edukację ciężarnych, promocję natural-
nego karmienia i zdrowej żywności, zdrowego sty-
lu życia powinna być celem strategicznym polityki 
zdrowotnej.

Wprowadzenie kwestionariusza Subiektywnej 
oceny stanu odżywienia kobiety ciężarnej i po po-
rodzie w oddziałach położniczo -ginekologicznych 
jako badania przesiewowego, umożliwiłoby wcze-
sną ocenę ryzyka i podjęcia odpowiednich działań.

Kwestionariusz subiektywnej oceny sta-
nu odżywienia kobiety ciężarnej i po poro-
dzie  (prawa autorskie)

Subiektywna ocena stanu odżywienia kobiety 
ciężarnej i po porodzie (str. 1)
1.Wywiad

a) Wiek ciążowy ...............  C….. P…..
b)  Wiek (lata) ...........        Wzrost ..............  

• wyjściowa masa ciała (przed ciążą)  
............................... BMI................

• masa ciała (przed porodem) 
............................... BMI ...............

• masa ciała (po porodzie)  
............................... BMI ..............

c) przybór masy ciała od początku ciąży   
 ......................... kg  *

- prawidłowy............
- nadmierny ............
- zbyt niski  ...........

*Norma przyboru masy ciała w zależności od 
wyjściowego BMI :

 BMI  < 19,8 przybór 12,5 -18,0 kg niski
 19,8 -26,0  przybór 11,5 -16,0 kg zwykły
 26,1 -29,0  przybór   7,0 -11,5 kg  wysoki
 >29  < 6,0  kg  dla kobiet otyłych
 Ciąża bliźniacza  16 - 20,5 kg
d)Przebieg ciąży :  prawidłowy....................
                           powikłany: PIH .............
cukrzyca ...............
cholestaza ciążowa .........................
stan przedrzucawkowy ...................
rzucawka ....................
inne ..........................................................
................................................................
e) zmiany w przyjmowaniu pokarmów

Rodzaj diety :
dieta: wysokobiałkowa ..............

    ubogosolna .....................
    cukrzycowa  ...................
    lekkostrawna .................
    płynna ................
    ścisła  ...............
    inna…………….

f) objawy ze strony przewodu pokarmowego 
utrzymujące się ponad 1 tydzień
bez objawów .....  nudności  ....... wymioty ...... 
biegunka ............ jadłowstręt .............
g) obrzęki……………………………………………..
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2. Subiektywna globalna  ocena stanu odżywienia kobiety ciężarnej:

nadmierny .......................

prawidłowy stan odżywienia .........

podejrzenie niedożywienia lub niedożywienie średniego stopnia ................

wyniszczenie ................

Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywiania (str. 2)

Pogorszenie stanu odżywiania Nasilenie choroby 
(zwiększone zapotrzebowanie)

Lekkie = 1

•	Spożycie pokarmu 50-75%  
w ostatnim tygodniu

•	utrata masy ciała > 5% w ciągu 
3 miesięcy

•	przybór masy ciała nadmierny1 , 
zbyt niski*

Lekkie = 1

nudności, cukrzyca ciążowa, PIH chole-
staza, niedokrwistość, obrzęki, choro-
by tarczycy, infekcje układu moczowe-
go, poronienie,  poród przedwcześnie 
zagrażający, ciąża bliźniacza
poród + karmienie naturalne, poród 
zabiegowy, cięcie cesarskie

Średnie = 2

•	Spożycie pokarmu 25-50%  
w ostatnim tygodniu

•	utrata masy ciała > 5% w ciągu 
2 miesięcy

•	przybór masy ciała nadmierny2 , 
zbyt niski**

Średnie = 2

stan przedrzucawkowy, biegunka  
i  wymioty wyniszczające, ch. nerek z 
objawami niewydolności
..................................................
cięcie cesarskie z następowym wycię-
ciem macicy, przedwczesne odklejenie 
łożyska 
utrata krwi po porodzie od 500 do 1000 
ml, depresja po porodzie

Ciężkie = 3

•	Spożycie pokarmu 0-25%  
w ostatnim tygodniu

•	utrata masy ciała > 5% w ciągu 
1 miesiąca

•	przybór masy ciała nadmierny3, 
zbyt niski***

Ciężkie = 3

rzucawka, uraz głowy, udar, sepsa, 
DIC, 
..................................................
utrata krwi po porodzie powyżej 
1000ml

Nasilenie: Nasilenie: Suma punktów:
Wynik  > 3 - wskazane leczenie żywieniowe
           < 3 - rozważ postępowanie zachowawcze, powtórz badanie za tydzień 

 

Poród..........................................................................................................................
Cięcie cesarskie...................wskazania…........................................................................
noworodek ocena w skali Apgar...........  waga /dł.............................................................
OITD/ Oddz. Patologii Noworodka...................................................................................
karmienie noworodka……………………………
powikłania w połogu …………………………………………………………………….

1 do 50% włącznie, od górnej granicy należnego przyboru masy ciała dla danego BMI
2 od 51% do 100% włącznie, od górnej granicy należnego przyboru masy ciała dla danego BMI
3 powyżej 100% od górnej granicy należnego przyboru masy ciała dla danego BMI

* do 20% włącznie poniżej dolnej granicy należnego przyboru masy ciała dla danego BMI
** od 21% do 50% włącznie poniżej dolnej granicy należnego przyboru masy ciała dla danego BMI
*** powyżej 50% dolnej granicy należnego przyboru masy ciała dla danego BMI

..............................................                          .........................................................
podpis i pieczęć lekarza czł. Kom. Żywien.              podpis i pieczęć położnej oddz czł. Kom. Żywien.

Opracowanie własne Joanna Kuźnik
Literatura u autorki
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Ból – jako piąty parametr życiowy 
Część I 

dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec  
Prorektor w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu, Adiunkt na Wydziale Nauk Me-

dycznych w PMWSZ W Opolu, Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki
mgr Katarzyna Borkowska-Cichecka 

 Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpital Wojewódzki w Opolu sp. z o.o.

Od 11 maja 2017 r. każdy pacjent w Polsce ma ustawowe prawo do leczenia bólu. 
Tego dnia weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 

Ze zmian w prawie zadowolone są organizacje działające na rzecz pacjentów oraz 
zajmujące się leczeniem bólu np. Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Leczenie bólu 
powinno być integralną częścią wielu różnych terapii i jest szczególnie istotne np. dla 
pacjentów onkologicznych. Bardzo często jednak leczenie bólu jest kluczowe w tak 
powszechnych schorzeniach jak choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle kręgosłupa, 
bóle głowy i migreny, a także urazy. 

Niestety, w wielu miejscach w kraju pacjen-
ci czekają nawet rok na przyjęcie do specjali-
stycznej poradni anestezjologicznej i leczenia 
bólu. Powodem jest brak specjalistów, a tak-
że brak wystarczającej wiedzy i doświadcze-
nia po stronie wielu lekarzy oraz pielęgniarek,  
w tym obawy przed stosowaniem niektórych 
leków m.in. z grupy opioidów. Warto także za-
uważyć, że leczenie bólu wymaga w niektórych 
wypadkach poszerzonej i kosztownej diagno-
styki i bynajmniej nie polega na empirycznym 
ordynowaniu środków farmakologicznych. Ni-
niejszy artykuł za służyć przypomnieniu pod-
stawowych informacji na temat zjawiska bólu, 
jego rodzajów i roli jaką pełni, sposobach po-
miaru jego natężenia. Ma także stać się na-
rzędziem informacyjnym dotyczącym różnych 
form walki z tym bardzo powszechnym i trud-
nym do przezwyciężenia zjawiskiem, towarzy-
szącym naszym chorym zbyt często!
BÓL - DEFINICJA, RODZAJE I SPOSOBY LE-
CZENIA

Ból - z języka łacińskiego DOLOR, z języ-
ka greckiego ALGOS, ODYNE. Według defini-
cji Międzynarodowego Towarzystwa Badania 
Bólu - jest to subiektywne, przykre i negatyw-
ne wrażenie zmysłowe i emocjonalne powsta-
łe pod wpływem bodźców, które uszkadzają 
tkankę lub zagrażają jej uszkodzeniem [6, 26].

Ból jest odczuciem subiektywnym, dlatego 
jest nim wszystko to, co chory w ten sposób 
nazywa bez względu na obiektywne objawy z 
nim związane. Receptorami bólowymi są nocy-
ceptory.

Ból w naszym życiu spełnia rolę ostrzegaw-
czo - obronną. Jest sygnałem potencjalnego 
zagrożenia i wyzwala w naszym organizmie 
odruchową i behawioralną odpowiedź aby 
ograniczyć do minimum skutki uszkodzenia.

Ból jest najczęstszym objawem w medycy-
nie. Jest oznaką urazu czy choroby i sygnalizu-
je potrzebę skorzystania z pomocy medycznej. 
Są też sytuacje, w których ból przestaje być 
sygnałem ostrzegawczym a staje się źródłem 
cierpienia i jednocześnie czynnikiem obniża-
jącym jakość życia. Jest tak między innymi  
u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi sta-
wów biodrowych [7]. Mówimy wówczas o bólu 
przewlekłym, który staje się chorobą samą w 
sobie i wpływa negatywnie na chorego i jego 
zachowania biopsychospołeczne.

Ze względu na patomechanizm wyróżniamy 
ból:
- fizjologiczny: który występuje na skutek 

bezpośredniej aktywacji receptorów bólo-
wych czyli nocyceptorów

- zapalny: który powstaje na skutek zmian 
właściwości nocyceptorów.
Ze względu na lokalizację bólu wyróżniamy:
BÓL RECEPTOROWY czyli taki, który to-

warzyszy urazom
- ból somatyczny czyli powierzchniowy, jest 

łatwy do opisania i dość dobrze zlokalizowa-
ny przez pacjenta. Może być stały lub nara-
stający, zwłaszcza przy zmianie pozycji ciała

- ból trzewny: z narządów wewnętrznych  
w jamach ciała, jest słabo zlokalizowany 
przez chorego, może być rozlany, tępy, gnio-
tący, głęboki z nakładającymi się ostrymi bó-
lami o charakterze kolki. Może promieniować 
do pleców, obojczyka czy łopatki

- ból pooperacyjny jest rodzajem bólu ostre-
go i powstaje w wyniku śródoperacyjnego 
przerwania ciągłości tkanek czy narządów. 
Jego źródłem są uszkodzone tkanki powierz-



29

chowne, jak również struktury położone głę-
biej - mięśnie, powięzie, więzadła, okostna

- ból w chorobach reumatycznych najczę-
ściej ma charakter receptorowy i jest wyni-
kiem toczącego się procesu zapalnego, albo 
jest skutkiem wzrostu ciśnienia wewnątrz-
stawowego czy też nieprawidłowego usta-
wienia stawu

- ból receptorowy pochodzenia zapalne-
go powstaje na skutek uszkodzenia tkanek i 
następowego stanu zapalnego. Ma charakter 
adaptatywny i wywala odpowiedź organizmu 
mającą na celu naprawę uszkodzonych tkanek 
BÓL NIERECEPTOROWY :

- ból neuropatyczny - powstający w wyni-
ku bezpośredniego uszkodzenia lub choroby 
układu nerwowego. Opisywany jest zazwy-
czaj jako palenie, pieczenie, parzenie czy 
rwanie. Jeżeli jest zależny od układu współ-
czulnego to pojawiają się zaburzenia troficz-
ne skóry

- ból chorych na nowotwór - ten ból może 
być także receptorowy lub neuropatyczny. 
Jeżeli jest to tak zwany ból przebijający to 
charakteryzuje się szybkim początkiem, sil-
nym lub bardzo silnym natężeniem ale krót-
kim czasem trwania i względnie małą liczbą 
ataków w ciągu doby, gdyż jest kontrolowa-
ny stosowaniem leków opioidowych.

Ze względu na miejsce postrzegania rozróż-
niamy:
- ból zlokalizowany czyli umiejscowiony w 

jednej lub kilku okolicach ciała - kończyny, 
stawy czy głowa

- ból rzutowy - promieniujący na sąsiadują-
ce obszary ciała, odczuwalny w innym miej-
scu niż źródło powstania

-  ból uogólniony - czyli taki, który odczuwa-
ny jest w licznych obszarach ciała, co powo-
duje również pogorszenie stanu psychiczne-
go osoby go odczuwającej [26].

Z bólem można walczyć na różne spo-
soby.

Farmakologia czyli leki przeciwbólowe dopa-
sowujemy zawsze indywidualnie, pamiętając  
o tym, że to co jest dobre dla innych nie ko-
niecznie jest dobre i skuteczne dla nas.

Stosując leki przeciwbólowe należy pamię-
tać, że podajemy je zgodnie z drabiną analge-
tyczną, zgodnie z zegarem i z najlepszą drogą 
podania oraz w skojarzeniu z lekami wspoma-
gającymi - adjuwantami.

Celem leczenia przeciw bólowego jest do-
prowadzenie pacjenta do takiego stanu, by był 
wolny od odczuwania bólu i zdolny do aktyw-
ności fizycznej i umysłowej odpowiadającej 
jego możliwościom.

Kiedy i jaki lek wybrać sugerować 
się można opierając na skalach oceny 
natężenia bólu –

1. skala numeryczna NRS - gdzie „0” 
oznacza brak bólu a „10” najsilniejszy ból, jaki 
pacjent może sobie wyobrazić:

Ryc. 1 Skala numeryczna NRS - Numerical 
Rating Scale Źródło: https://www.mp.pl

2. skala wzrokowo-analogowa VAS - pro-
sta metoda służąca do oceny natężenia bólu  
w czasie jego trwania, gdzie wartości od 0 do 3 
wskazują na prowadzenie prawidłowo prowa-
dzone leczenie p/bólowe i nie wymaga mody-
fikacji, natomiast VAS powyżej 7 oznacza ból 
bardzo silny, co nakazuje konieczność modyfi-
kacji dotychczasowego leczenia;

Ryc. 2 Skala wzrokowo-analogowa VAS - 
Visual Analogue Scale Źródło: https://www.
mp.pl

3. skala LIKERTA jest to skala najmniej 
dokładna, zwłaszcza dla chorych z zaburze-
niami poznawczymi. Ocenia się na podstawie 
odpowiedzi: nic nie boli, ból słaby, ból umiar-
kowany, ból silny, ból bardzo silny;

4. skala WONGA-BAKERA stosowana 
głównie u dzieci - i oczywiście na doborze leku 
wg drabiny analgetycznej, która staje się pod-
stawowym narzędziem klinicznym, którym 
można się posługiwać czy wspomagać podczas 
ustalania strategii leczenia bólu.

Literatura u autorów
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Wojewódzka Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki

Budowanie autorytetu zawodowego  
w miejscu pracy w zespole interdyscyplinarnym

6 czerwca 2018 r. w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich 
odbyła się Wojewódzka Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek  na 
temat budowania autorytetu zawodowego w miejscu pracy, w zespole interdyscypli-
narnym. Organizatorami Wojewódzkiej Konferencji był Piekarski oraz Katowicki od-
dział Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Konferencja rozpoczęła się przy-
witaniem zaproszonych gości  
i uczestników. Przewodnicząca PTP 
ZO W Katowicach mgr Krystyna  
Klimaszewska oraz Wiceprzewodni-
cząca  dr n. biol. Grażyna Kruk-Kupiec 
powitały zgromadzonych uczestników 
i przedstawiły prelegentów spotkania. 
Następnie głos zabrali zaproszeni go-
ście wśród których znalazła się m.in. 
dr Maria Trzeciak- Prodziekan Zamiej-
scowego Wydziału Nauk o Zdrowiu 
w Tychach, Prezydent Miasta Pieka-
ry Śląskie Sława Umińska-Duraj, Dy-
rektor Wojewódzkiego Szpitala Chi-
rurgii Urazowej prof. nadzw. dr hab. 
n. med. Bogdan Koczy, a także dr n. o zdr.  
Grażyna Wójcik – Prezes Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego, Prze-
wodnicząca Naczelnej Rady  Pielęgniarek i Po-
łożnych – mgr Zofia Małas, Wiceprzewodniczą-
ca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
dr Beata Podleżyńska.

W bieżącym roku tematem przewodnim 
w XIII Ogólnopolskim Konkursie Pielęgniar-
ka/ Pielęgniarz Roku 2017 było „Budowanie 
autorytetu zawodowego przez pielęgniarkę 
w miejscu pracy”. Temat dość istotny wobec 
współczesnych przemian w obszarze pod-
miotów leczniczych oraz roli i zadań w jakich 
muszą odnaleźć się  pielęgniarki zatrudnione  

w różnych przedsiębiorstwach wykonując 
świadczenia medyczne. To zawód wymagają-
cy niezwykłego poświęcenia i zaangażowania  
w ratowaniu zdrowia drugiego człowieka. Te-
mat ten podczas wykładu poruszyła mgr  
Krystyna Klimaszewska, Justyna Zych oraz 
Anna Mielech.

Spotkanie w piekarskim szpitalu było także 
okazją do wręczenia odznak dla zasłużonych 
pielęgniarek z terenu województwa śląskiego. 
Nagrodę ministerialną „Za zasługi dla ochro-
ny zdrowia” wręczyła Przewodnicząca ZG dr 
Grażyna Wójcik. Odznaki otrzymały: dr Sonia 
Grychtoł, dr Zofia Prażak, mgr Iwona Woźniak 
oraz mgr Lidia Kulawik.
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Po wręczeniu nagród rozpoczęła się kolejna 
część konferencji,  podczas której lekarze, pie-
lęgniarki i psycholog Wojewódzkiego Szpitala 
Urazowego w Piekarach Śląskich omówili: 

• Nowoczesne metody zaopatrzenia ubyt-
ków chrząstki stawowej, 

• Standardy postępowania w leczeniu zmian 
zwyrodnieniowych stawu skokowego 

• Prawa pacjentów i rola autorytetu pie-
lęgniarki zaprezentowała mgr Dorota 
Rabsztyn,  

• Działania niepożądane związane z poda-
niem środków kontrastowych w badaniach 
Tomografii Komputerowej przedstawiła 
pielęgniarka Lidia Pałacz, 

• Czynniki biologiczne i fizyczne wpływające 
na pracę pielęgniarki operacyjnej omówiły 
mgr Katarzyna Franke i mgr Iwona Danecka. 

Dodatkowa relacje z konferencji na stronie:

https://piekary.pl/relacja-z-wojewodzkiej-
konferencji-z-okazji-miedzynarodowego-dnia-
pielegniarki/

Przewodnicząca ZO PT w Katowicach                                                                                             
Krystyna Klimaszewska 

Na zdjęciu od lewej: dr Grażyna Kruk-Kupiec,  
mgr Krystyna Klimaszewska, dr Grażyna  
Wójcik. Nagrodzone: mgr Lidia Kulawik, mgr 
Iwona Woźniak, dr Zofia Prażak, dr Sonia 
Grychtoł

Szanowni Państwo,

 „Lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta - partnerzy w działaniu” 
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Zgodnie z obowiązującym regulaminem pra-
wo do uzyskania pomocy w zakresie rozwijania 
kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położ-
nych, mają wyłącznie Członkowie Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
Warunkiem przyznania pomocy w zakresie 
rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgnia-
rek i położnych jest regularne opłacanie skład-
ki członkowskiej oraz brak wymagalnych zo-
bowiązań w stosunku do OIPIP w Katowicach. 
Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek lub 
rejestru położnych prowadzonego przez Okrę-
gową Radę Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach mają prawo korzystać ze świadczeń w 
ramach regulaminu dopiero po 3 miesiącach 
regularnego opłacania składki członkowskiej. 
Przepis stosuje się odpowiednio do osób, któ-
re nie opłacały składki członkowskiej w sposób 
regularny.

 Warto przypomnieć, iż regulamin nie znaj-
duje zastosowania do kształcenia organizowa-
nego przez Okręgową Izbę finansowanego ze 
środków publicznych przez ministra właściwe-
go do spraw zdrowia lub środków finansowych 
pochodzących z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej.

Zgodnie z obowiązującym regulami-
nem wyróżniamy następujące formy re-
fundacji:

I - Nieodpłatna możliwość korzystania 
z kursów organizowanych przez OIPIP  w 
Katowicach:

 ¾ Kursy specjalistyczne i dokształcające – 
bez ograniczeń

 ¾ Kurs kwalifikacyjny – jeden w roku ka-
lendarzowym

 ¾ Specjalizacja – raz na 5 lat licząc od 
roku rozpoczęcia kształcenia

Aktualnie, warunkiem przystąpienia Człon-
ka OIPIP w Katowicach do kursów organizowa-
nych przez OIPIP w Katowicach jest założenie 
konta w Systemie Monitorowania Kształcenia 
(SMK) oraz złożenie przez tą osobę wniosku na 
wybrany kurs w ramach kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych w systemie 
SMK.

II - Częściowa refundacja kosztów 
kształcenia podyplomowego ukończone-
go u innego organizatora:

 ¾ Przysługuje 1 raz w roku

 ¾ W przypadku specjalizacji – przysługuje 
raz na 5 lat kalendarzowych 

 ¾ Obejmuje tylko 1 rodzaj kursu ( specja-
lizacje lub kurs kwalifikacyjny lub kurs 
specjalistyczny lub kurs dokształcający)

 ¾ Refundacja może być przyznana pod wa-
runkiem, że do dnia rozpoczęcia kształ-
cenia w roku kalendarzowym OIPiP  
w Katowicach nie organizowała danego 
kursu/specjalizacji.

Wysokość refundacji wynosi 50%, jednak 
nie więcej niż:

- Specjalizacja – 2000,00 zł  

- Kurs Kwalifikacyjny  – 800,00 zł

- Kurs specjalistyczny  – 200,00 zł

- Kurs dokształcający  – 100,00 zł

    

Częściowej refundacji kosztów kształce-
nia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
ukończonego u innego organizatora kształce-
nia podyplomowego dokonuje się na wniosek 

Kiedy otrzymam refundację ?

Hanna Dobrowolska 
 Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego - OIPiP w Katowicach, 
doktorantka - Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, 

Wydział Zdrowia Publicznego, ŚUM w Katowicach.

W związku z licznymi zapytaniami oraz wątpliwościami w zakresie warunków otrzy-
mania refundacji za udział w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych, 
poniżej ponowna analiza regulaminu z dnia 25 lutego 2016 roku w zakresie rozwijania 
kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych zatwierdzonego Uchwałą Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach.
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osoby zainteresowanej, złożony w terminie do 
6 miesięcy od daty widniejącej na dyplomie 
ukończenia kształcenia. Do wniosku o częścio-
wą refundację kosztów kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych ukończonego 
u innego organizatora kształcenia podyplomo-
wego należy załączyć:

1) fakturę VAT lub rachunek imienny po-
twierdzający poniesienie kosztów kształ-
cenia, a w przypadku ich braku zaświad-
czenie wydane przez organizatora kursu 
o wysokości kosztów uczestnictwa fak-
tycznie poniesionych przez uczestnika 
danego kursu,

2) dokument potwierdzający ukończenie 
kształcenia (dyplom specjalisty lub za-
świadczenie o ukończonym kursie: kwa-
lifikacyjnym, specjalistycznym lub do-
kształcającym), 

3) poświadczenie od pracodawcy, że nie re-
fundował kosztów kształcenia – nie doty-
czy osób wykonujących zawód wyłącznie 
w formie praktyki zawodowej.

III - Refundacja czynnego udziału w 
krajowej lub międzynarodowej konferen-
cji, sympozjum, kongresie, zjeździe na-
ukowym 

• 1 raz w roku kalendarzowym

• Obejmuje koszt udziału, przejazdu, 
noclegu

• Wysokość refundacji – do 1000,00 zł

IV - Refundacja biernego udziału w 
krajowej lub międzynarodowej konferen-
cji, sympozjum, kongresie, zjeździe na-
ukowym 

• 1 raz w roku kalendarzowym

• Obejmuje tylko koszt udziału

• Wysokość refundacji – do 1000,00 zł

Refundacji kosztów udziału czynnego lub 
biernego w krajowej lub międzynarodowej 
konferencji, sympozjum, zjeździe naukowym 
dokonuje się na wniosek osoby zainteresowa-
nej, złożony w terminie 3 miesięcy od zakoń-
czenia konferencji, sympozjum, zjazdu nauko-
wego.

V - Jednorazowe  stypendium za wyni-
ki w nauce na studiach II stopnia na kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo ( po zakończe-
niu studiów - średnia ze wszystkich lat kształ-
cenia minimum 4,8)  - w wysokości 500,00 zł.

Stypendium, przyznawane jest jednorazo-
wo po ukończeniu studiów II stopnia (złożenie 
egzaminu magisterskiego – „obrona pracy”), 
po przedłożeniu przez Członka Okręgowej 
Izby w terminie do 3 miesięcy od daty obro-
ny pracy magisterskiej zaświadczenia z uczelni  
o uzyskanej średniej z wszystkich lat studiów 
II stopnia wraz z  wnioskiem o przyznanie sty-
pendium.

VI - Jednorazowa nagroda pieniężna za 
uzyskanie maksymalnej liczby punktów z eg-
zamin państwowego z kursu specjalizacyjnego 
(specjalizacji) – w wysokości 1000,00 zł.

Jednorazowa nagroda finansowa, przyzna-
wana jest po przedstawieniu przez Członka 
Okręgowej Izby zaświadczenia o uzyskaniu 
maksymalnej ilości punktów przewidzianej dla 
danego egzaminu na kursie specjalizacyjnym 
(specjalizacji) oraz złożeniu wniosku o przy-
znanie stypendium, w terminie do 1 miesiąca 
od dnia zdania egzaminu.

Warto również pamiętać, że  osoby, któ-
re podjęły kształcenie u innego organizatora 
przed 25 lutym 2016 roku obowiązuje regula-
min - Załącznik nr 4 do uchwały nr 1031/2013 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 2013 roku 
w sprawie funduszu samopomocowego Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach zamieszczony w pełnej wersji na stronie 
internetowej Izby. 

Ponadto,  w związku z dynamicznymi zmia-
nami w obszarze kształcenia podyplomowe-
go pielęgniarek i położnych regulamin pod-
lega stałej ewaluacji, która w najbliższym 
czasie również jest planowana. W związku  
z tym,  każda osoba zainteresowana udziałem 
w kursach organizowanych przez Izbę, bądź 
uzyskaniem refundacji, zobowiązana jest każ-
dorazowo zapoznać się z obowiązującym regu-
laminem zamieszczonym na stronie Izby , a w 
razie wątpliwości skonsultować się z pracowni-
kiem Działu Kształcenia Podyplomowego. 
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Program opieki pielęgniarskiej nad pacjentem  
z niewydolnością serca 

rekomendacje Asocjacji Niewydolności Serca  
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 

Dr hab. Izabella Uchmanowicz, prof. UMW, 
Katedra Pielęgniarstwa Klinicznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu,

dr Ewa Molka

Niewydolność serca (NS) jest globalnym problem zdrowotnym, który może dotykać aż 26 milionów osób 
dorosłych . Na całym świecie częstość występowania tej choroby wzrasta. Przyczyna tego wzrostu jest 
wieloczynnikowa. Wpływ na nią ma starzenie się populacji w wielu krajach, paradoksalnie poprawa leczenia 
i przeżywalności w chorobach sercowo-naczyniowych. Ostatnie postępy w opiece i leczeniu niewydolności 
serca poprawiły wyniki, jednak pacjenci nadal są narażeni na zwiększone ryzyko hospitalizacji i śmierci,  
a wielu z nich doświadcza złej jakości życia. Ponadto pacjenci  z niewydolnością serca to często osoba star-
sza  z wieloma współwystępującymi schorzeniami. Schorzenia te wpływają na  złożoność leczenia, opieki  
i rehabilitacji, sprawiają, że przygotowanie programu opieki holistycznej dla pacjentów jest skomplikowane  
i wielopoziomowe. 

Wieloletnie próby i obserwacje doprowadziły 
do zmiany sposobu organizacji opieki nad pa-
cjentem z niewydolnością serca. Podstawowym 
narzędziem w pracy zespołów jest usystematyzo-
wany monitoring ambulatoryjny pozwalający na 
podejmowanie interwencji medycznych we wcze-
snej fazie dekompensacji. 

Pierwsze badania wskazują również, że powie-
rzanie kluczowej roli pielęgniarce w zespole multi-
dyscyplinarnym zmniejsza ryzyko ponownych ho-
spitalizacji. Grupa pacjentów, która była obejmo-
wana opieka pielęgniarską to chorzy po wypisie ze 
szpitala. Rola pielęgniarki polegała ona zapewnie-
niu pacjentowi i rodzinie wiedzy na temat choroby, 
optymalizacji leczenia i monitorowania wczesnych 
wskaźników dekompensacji klinicznej.

Opierając się na tych  badaniach, pielęgniarki 
niewydolności serca postrzega się  jako odgrywa-
jące kluczowe role w celu świadczenia skutecznej 
usługi. Co więcej, Europejskie Towarzystwo Kar-
diologiczne (ETK) idzie dalej sugerując, że każdy 
szpitalny oddział intensywnej terapii powinien za-
trudniać jedną pielęgniarkę niewydolności serca 
na 100 000 populacji. Asocjacja Niewydolności 
Serca (ANS) Europejskiego Towarzystwa Kardio-
logicznego formułuje jasne zalecenia. Obejmują 
one odpowiedzialność pielęgniarki za obiektyw-
ne monitorowanie pacjenta i triage, komunikację 
między i w obrębie zespołu NS a pacjentem i / lub 
rodziną, zmniejszanie lęku i koordynuję i plano-
wanie wypisu ze szpitala.

Nie we wszystkich krajach zrzeszonych w Euro-
pejskim Towarzystwie Kardiologicznym dostępne 
są pielęgniarki posiadające wiedzę i umiejętności 
z zakresu  niewydolności serca. Jednak tam, gdzie 
pielęgniarkom zapewnia się specjalistyczne kursy, 
pielęgniarki realizują wyżej opisane role.  Z powo-
dzeniem pielęgniarki zapewniają opiekę pacjentom 
z ostrą i przewlekłą NS, pracują w różnych sekto-
rach opieki (między innymi w szpitalach, ambula-
toriach, domach opieki, w domu pacjenta i na od-
ległość), organizują usługi opiekuńcze w zakresie 
bezpośredniego kontaktu z pacjentem i zdalnego 
gromadzenia danych o pacjencie oraz współpracu-
ją z wieloma różnymi pracownikami służby zdrowia  
i specjalistami. 

Aby pielęgniarka mogła realizować posta-
wione przed nią zadania wymaga specjalistycz-
nego kształcenia wykraczającego poza podsta-
wową edukację i szkolenia. Wyspecjalizowane 
pielęgniarki niewydolności serca pracujące na 
ostrych dyżurach lub w otoczeniu danej spo-
łeczności zapewniają taką opiekę. Jednakże, 
optymalna opieka nad pacjentem z NS wy-
maga również podnoszenia kwalifikacji pielę-
gniarek pracujących we wszystkich obszarach,  
w których pacjenci z NS mogą być objęci opieką,  
a dotyczy to również oddziałów intensywnej terapii  
i oddziałów szpitalnych. Na tym tle ANS ETK po-
wołała grupę zadaniową do opracowania nowo-
czesnego programu kształcenia dla pielęgniarek.

PRZESŁANKI DLA PROGRAMU PIELĘ-
GNIARSTWA NIEWYDOLNOŚCI SERCA

Jak nakreślono powyżej, Europejskie Towa-
rzystwo kardiologiczne opracowało zalecenia do-
tyczące opieki, jaką powinni otrzymać pacjenci  
z NS. Asocjacja Niewydolności Serca Europejskie-
go Towarzystwa Kardiologicznego  określiła stan-
dardy opieki, do których dostęp  powinny mieć 
wszyscy chorzy z niewydolnością serca. Wymaga 
to budowania zespołu wysoko wykwalifikowanych 
i wyszkolonych lekarzy specjalistów i personelu 
pielęgniarskiego.

Związek między kompetencjami pielęgniarek 
a jakością opieki już dawno został zauważony  
i udowodniony. Ostatnio zostało to potwierdzone 
w badaniu pacjentów w dziewięciu europejskich 
krajach, które odnotowały zmniejszenie ryzy-
ka zgonu w przypadkach w których wyszkolone 
pielęgniarki opiekowały się pacjentami. Podczas 
gdy niniejsze badanie przedstawia wnioski doty-
czące opieki i wyników pacjentów na szpitalnym 
oddziale intensywnej terapii, jest wysoce praw-
dopodobne, że podobne wyniki zostaną uzyska-
ne w innych warunkach. Zauważono również, że 
pacjenci cenią opiekę pielęgniarki z dużą wiedzą i 
umiejętnościami. Wiedzy dostarczona przez pie-
lęgniarki na temat  leczenia, która obejmuje leki 
i potencjalne skutki uboczne oraz empatia były 
wysoko oceniane przez chorych  . 

|Faktem jest to, że obowiązki pielęgniarek  
w wielu krajach rosną. W niektórych krajach pie-
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lęgniarka zmienia dawkowanie przepisanych le-
ków. Tam, gdzie to ma miejsce, doniesiono, że 
zapewnia ona pacjentom bezpieczną, terminową 
i skuteczną klinicznie opiekę. Jednakże, taką po-
prawę  zarówno wyników, jak i procesów opieki 
można osiągnąć jedynie poprzez odpowiednie 
kształcenie, szkolenie personelu pielęgniarskiego 
i zmianę przepisów prawa.

Na role i obowiązki pielęgniarek wpływa poło-
żenie geograficzne, w którym pracują (intensyw-
na terapia lub środowisko) oraz przepisy zawo-
dowe obowiązujące w kraju, w którym pracują. 
Poszerzone role nie są obecnie w obszarze kom-
petencji wszystkich pielęgniarek we wszystkich 
krajach. W związku z powyższym, wszystkie cele 
nauczania muszą być interpretowane lokalnie. 
Celem programu dla pielęgniarek niewydolności 
serca jest zatem zapewnienie ram które będą 
obowiązywały w krajach ETK, które umożliwią 
pielęgniarkom pracę w zespole NS i wspólne do-
starczanie standardów opieki zgodnych z wytycz-
nymi i opartych na faktach naukowych.

Zgodnie z innymi programami nauczania Eu-
ropejskie Towarzystwo Kardiologiczne, określiło 
wiedzę i umiejętności wymagane do właściwej 
praktyki w ramach każdego celu kształcenia. Uży-
to terminu „profesjonalizm”, aby uwzględnić pro-
fesjonalne postawy i zachowania, które potwier-
dzają kontekst, w którym opieka jest świadczo-
na. Kontekst ten będzie się różnić w zależności od 
lokalnej i krajowej organizacji opieki zdrowotnej 
i obowiązków zawodowych, miejsca, w którym 
świadczona jest opieka (szpital lub środowisko) 
oraz indywidualnych cech pacjenta.

Program nauczania obejmuje zarówno moduły 
podstawowe, jak i opcjonalne. Podstawowe mo-
duły są uważane za niezbędne dla pielęgniarek 
niewydolności serca. Opcjonalne moduły „identy-
fikujące potrzebę i zrozumienie leczenia zaawan-
sowanej niewydolności serca [takie jak mecha-
niczne wspomaganie krążenia (MCS) i transplan-
tacja]” mogą być realizowane przez pielęgniarki, 
które chcą rozwijać wiedzę w tej specjalistycznej 
dziedzinie. Natomiast opcjonalny moduł „przy-
wództwa w pielęgniarstwie niewydolności serca” 
prawdopodobnie zostanie podjęty przez te pielę-
gniarki, które chcą rozwinąć umiejętności zarza-
dzania  w praktyce klinicznej.

WNIOSKI
Nakreśliliśmy potrzebę opracowania programu 

szkolenia dla pielęgniarek  niewydolności serca. 
W połączeniu z nowo opracowanym programem 
dla kardiologów ze szczególnym uwzględnieniem 
NS, będzie on wspierał pielęgniarki we współpra-
cy z resztą personelu medycznego i innymi człon-
kami multidyscyplinarnego zespołu NS w celu 
zapewnienia pacjentom z niewydolnością serca 
opieki na najwyższym poziomie.

Zachęcamy poszczególne kraje do rozważenia, 
w jaki sposób ten program może być wykorzysty-
wany jako ramy do rozwoju krajowych kursów . 
Specjalistyczne organizacje zawodowe, zarówno 
na szczeblu krajowym, jak i europejskim, mogą 
wspierać rozwój takich ról, jako że szukają spo-
sobów podniesienia standardów opieki nad pa-
cjentami z NS.

OGÓLNE CELE PROGRAMU
1. Zapewnienie wiedzy na temat NS i jej le-

czenia w celu wzmocnienia klinicznych umie-
jętności pielęgniarskich.

2. Wspieranie rozwoju specjalistycznych 
umiejętności klinicznych w celu podjęcia spe-
cjalistycznych zadań pielęgniarskich w nie-
wydolności serca: w szpitalu, ambulatorium, 
społeczności, domu lub zdalnie.

3. Zapewnienie wiedzy i umiejętności nie-
zbędnych do funkcjonowania jako integralny 
członek multidyscyplinarnego zespołu zajmu-
jącego się zagadnieniem NS.

4. Wspieranie pielęgniarki w rozwijaniu 
umiejętności kształcenia ustawicznego.
KOMENTARZ:
Kluczem do sukcesu w opiece nad chorymi   

z NS jest koordynacja opieki nad pacjentem 
zgodna z kontinuum choroby. Koordynacja ta po-
winna uwzględniać zaangażowanie wielu specja-
listów, w odpowiednim czasie i okolicznościach, 
optymalizację farmakoterapii, edukację pacjen-
tów, zaplanowaną obserwację odległą i wsparcie 
psychospołeczne. Taka koordynacja opieki ozna-
cza bliską współpracę między praktykami zajmu-
jącymi się leczeniem NS, a więc lekarzami POZ, 
internistami, kardiologami, oraz pielęgniarkami 
specjalizującymi się w opiece nad pacjentami z 
NS i innymi ekspertami, w tym farmaceutami, 
dietetykami, fizjoterapeutami, psychologami, 
sprawującymi opiekę paliatywną oraz pracowni-
kami socjalnymi.

W miesiącu czerwcu odbyły się dwie Międzyna-
rodowe Konferencje jedna na Śląsku- w Śląskim 
Centrum Chorób Serca  oraz druga  w Krakowie, 
gdzie problem opieki nad chorymi z niewydolno-
ścią serca był szeroko dyskutowany. 

Jedną z najważniejszych konkluzji po tych 
spotkaniach jest to ,że to pielęgniarki powinny 
pełnić rolę dominującą w opiece nad pacjentem 

z niewydolnością serca. Powstaje również pro-
gram kompleksowej opieki nad pacjentami z NS, 
który przygotowuje Polskie Towarzystwo Kardio-
logiczne.

Wszystkie środowiska taką role pielęgniarki 
jednoznacznie poparły Wydaje się ,że środowi-
sko zawodowe pielęgniarek powinno wspierać ta 
inicjatywę i przygotować rekomendacje dla Cen-
trum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek  
i Położnych dotyczącą szczegółowego  progra-
mu kształcenia specjalistycznego dla pielęgniarki 
niewydolności serca. 

Opracowano na podstawie artykułu
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Ocalić od zapomnienia 
Pamięci Ewy Willaume–Pielka (1939-2018)

Ewa Willaume–Pielka urodziła się w styczniu 1939 roku w  Poznaniu, jako córka 
historyka i absolwentki Poznańskiej Szkoły Kasy Chorych dla wychowawczyń i pielę-
gniarek, prowadzonej przez Jadwigę Szelągowską.

Mając niecałe dwa lata została z rodziną wysiedlona, okupację i Powstanie Warszawskie prze-
żyła w stolicy.

Końca wojny doczekała w Nowym Targu. Krótko po wojnie rodzice rozstali się. Ewa wraz 
z matką wędrowała po kraju, w zależności do jakiej placówki wychowawczej była kierowana 
mama. Naukę w szkole podstawowej zaczęła w Witaszycach koło Jarocina. Potem były miasta: 
Bytom, Łódź, Karpacz, Warszawa (gdzie matce groziło aresztowanie za uczestnictwo w Powsta-
niu Warszawskim).

Kolejne miasta to Legnica, w której Ewa ukończyła szkołę podstawową. Potem było LO  
w Otwocku i wspólne życie z sierotami koreańskimi, by po październiku 1956 roku, ponownie  
i bez obaw wrócić do Warszawy.

Po zdaniu egzaminu maturalnego, Pani Ewa rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Pielę-
gniarstwa, przy ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku – Wrzeszczu. Po ukończeniu szkoły 
podjęła pracę w Kowarach koło Jeleniej Góry. Tam wyszła za mąż i w 1965 roku przeniosła się do 
Sosnowca, w którym spędziła resztę życia.

Pani Ewa Willaume–Pielka podjęła pracę w Liceum Medycznym w Mysłowicach jako nauczyciel 
zawodu, później kierownik szkolenia praktycznego, a od 1979 roku Dyrektor Szkoły. W okresie pracy 
zawodowej podnosiła kwalifikacje zawodowe. 

W Akademii Medycznej w Lublinie uzyskała tytuł magistra pielęgniarstwa, w Warszawie ukoń-
czyła Studium Nauczycielskie, w Kaliszu studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówka-
mi oświatowymi.

Była członkiem Krajowej Komisji przy Ministrze Zdrowia do programowania i oceniania pod-
ręczników szkolnych. Za pracę zawodową wielokrotnie nagradzana przez Ministra Oświaty i Wy-
chowania.

Na początku stanu wojennego zrezygnowała ze stanowiska Dyrektora Liceum Medycznego  
w Mysłowicach i przeniosła się do pracy w Medycznym Zespole Szkół w Dąbrowie Górniczej.

Tu zaczęła pisać wiersze, głównie na użytek szkolnych uroczystości zawodowych.
Pracowała jednak krótko, po dwóch latach uległa wypadkowi, łamiąc kręgosłup w kilku miej-

scach. Po bardzo długiej i trudnej rehabilitacji nie wróciła do czynnej pracy zawodowej.
Pisanie wierszy stało się jednym ze środków terapeutycznych. Pierwsze wiersze ukazywały 

się w Biuletynach Oddziału PTP w Katowicach. 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w Katowicach wydało po raz pierwszy zbiór wierszy Ewy 

Willaume–Pielki w maju 1996 roku. Słowo wstępne do tomiku „Wiersze”, napisane przez Danutę 
Rudzką–Cesarz, mówi: „wydanie tomiku to wyraz uznania dla autorki, której życie nie oszczę-
dziło i nie oszczędza”.
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Ewa Willaume-Pielka... radość, mądrość, elokwencja...
Pani Ewa była cudowną, niesamowitą ko-

bietą..  Kiedy się poznałyśmy osobiście, wie-
działyśmy obie, że to taka niecodzienna, pie-
lęgniarska więź…rozumiałyśmy się, mimo róż-
nicy wieku, bez słów...

Uwielbiałam słuchać jej ciepłego głosu, 
opowieści o historii rodziny, pracy, pielęgniar-
stwie...Bo pielęgniarstwo miała pani Ewa w 
sercu, żyła tym, co robiła, żyła pielęgniar-
stwem nawet wtedy, kiedy mogła już cieszyć 
się zasłużonym wypoczynkiem...

Bliżej poznałyśmy się po śmierci mojej Ma-
musi, to był dla mnie wyjątkowy czas, żalu, smutku, walki z życiem.. Pani Ewa napisała mi wte-
dy:

...” tak to bywa w życiu, że ono nas nie pyta co pragniemy by nowego uczyniło....
Wtedy najczęściej ogromny ból zadaje … Rozumiem, współczuję, przytulam, bo ja się 
od bardzo dawna sierotą czuję.”...

ewa

Dla mnie była Damą, tak Damą, przez duże D, jakich mamy niewiele w swoim zawodzie..
Pełna klasy, dyskrecji, mądrości i zrozumienia dla drugiego człowieka, dla jego błędów, nie-

porozumień...

Drugi tomik wierszy, „Z życia wzięte. Cztery pory roku”, wydane zostało również przez Od-
dział PTP w 2001 roku.

Kolejne tomiki wierszy zostały wydane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach, „Życie to nie teatr” (2008 r.), „Moje wędrowanie” (2010 r.), „Bez profi-
tów”  (2011 r.). Pani Ewa była członkiem Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrow-
skiego, gdzie również publikowała swoje wiersze, zdobywając liczne wyróżnienia regionalne  
i krajowe, wiersze były czytane na antenie radiowej.

Jeden z ostatnich tomików wierszy to „Pocztówki”, o których sama autorka pisze: „Niniejszy 
tomik „Pocztówki”, sygnowany przez grupę poetycką WARS, jest moim nieformalnym debiutem 
normalnotorowym ukazującym moje wiersze i grafiki”.

Ewa Willaume–Pielka była czynnym, aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego, pracując głównie w Komisji Historycznej. Zaszczycała swoją obecnością ważne uroczy-
stości zawodowe pielęgniarek organizowane przez uczelnie pielęgniarskie, PTP i Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

 Odznaczona Odznaką Honorową „Za zasługi dla rozwoju pielęgniarstwa i PTP”, posiada rów-
nież tytuł Zasłużonego Nauczyciela. Uchwałą nr 4/91 Zarządu Oddziału PTP z dnia 4 kwietnia 
1991 r. wyróżniona wpisem do „Księgi Pielęgniarek Zasłużonych dla rozwoju Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego i Pielęgniarstwa na Śląsku i Zagłębiu”.

Odeszła na wieczną służbę w dniu 10 lipca 2018 r., żegnana przez liczne grono przyjaciół. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 13 lipca 2018 roku na Cmentarzu Parafialnym  
w Sosnowcu – Dańdówce.

Trudno uwierzyć, że Ewy  nie ma wśród nas, ale niech na zawsze pozostaną  w pamięci jej 
wiersze, dedykowane głównie pielęgniarkom.

Opracowanie: 
Anna Grelowska

Danuta Rudzka-Cesarz
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Może zabrzmi to trochę trywialnie, ale w tym czasie, pełniąc tak odpowiedzialną funkcję, ma-
rzyłam o spotkaniach z Panią Ewą, bo ona mimo wielu trudności zawsze miała nadzieję...  nigdy 
nie padły  z jej ust słowa krytyki, zawsze pełna humoru i dobrego słowa o każdym:  koleżankach 
z pracy, sąsiadach, bliskich, którzy Ją wspierali... zawsze...Ale też z ogromną pokorą przyjmo-
wała chorobę, ból i tęsknotę...

Ważne dla mnie jako pielęgniarki było też każde przybycie Pani Ewy na Nasze - Pielęgniarek  
i Położnych Święto...myślę, że wówczas wielu z nas słuchając Jej opowieści myślało: jest wielka!!!

Ale też z wdzięcznością przyjmowałam każde zaproszenie. Pamiętam, jak otwierała drzwi, 
kiedy Ją odwiedzałam, uśmiechnięta, z rozłożonymi w serdeczności ramionami. Pokazywała  dom 
z pięknymi Jej obrazami... zachwycający dom z klimatem...a potem siadała  przy herbatce... 
takich chwil się nie zapomina...

„Myśli pachnące
Dla ciebie zdjęłam promienie,
choć miejsce ich na błękicie

i teraz każdy zamienię
w kropelkę rosy o świcie

 
Dla ciebie wciąż pyłki kwiatów

Także i wczoraj zbierałam,
jak to robiłam przed laty,

gdy szczęścia oczekiwałam.
 

Tymczasem rzadko koło mnie
promienie rozsyła słońce

i również rzadko ktoś myśli
dla mnie przysyła pachnące...”

Ten wiersz Pani Ewa przesłała mi 30.07.2013
Byłam wdzięczna, za każde Jej słowo...

Chętnie pisała także i dla nas, swoich zawodowych koleżanek i kolegów. Kiedy składane były 
kolejne numery biuletynu Nasze Sprawy, a temat wymagał dopieszczenia, Pani Ewa zawsze była 
razem z nami. Nigdy nie powiedziała: nie mam czasu... 

 Ale i obrazy spod Jej ręki wychodziły niesamowite. Pamiętam jedną z wystaw, którą organizo-
wałyśmy podczas konferencji. To było cudowne przeżycie. Dla mnie pielęgniarki, zawsze w biegu, 
czas, kiedy trzeba było przystanąć i przemyśleć motyw obrazu, czas ten był nieoceniony. Byłam 
pełna podziwu dla talentu jaki miała Pani Ewa. ale i pełna szacunku dla godzenia ról, łączenia 
pracy zawodowej, domu rodzinnego i pasji...

Tak, to w życiu jest bardzo ważne, pasja. Bo kiedy pracujesz zawodowo, a nadto masz dom, 
rodzinę, to przy ogromie zadań i tempie życia, czujesz się pewnie, dynamicznie, czujesz się po-
trzebna... Ale kiedy ten czas mija, powoli odchodzisz w cień. I wówczas jeśli masz swoje zainte-
resowania, to nie czujesz pustki, możesz bowiem żyć dalej z tym, co kochasz. 

Myślę, a nawet jestem tego pewna, że Pani Ewa dla nas … nie odeszła... na zawsze pozostanie 
w naszych sercach. Przekazujmy jej słowa naszym młodszym koleżankom, by pamięć o takich 
osobach jak  Pani Ewa na zawsze pozostała...

Ostatni list...
Droga Pani Ewuniu, piszę do Pani po raz ostatni... 
Nie potrafię opisać słowami, jak bardzo jestem wdzięczna losowi, że pozwolił mi się z Panią  
w swoim życiu spotkać. Nie byłam Pani uczennicą, ale mogłam uczyć się od Pani mądrości 
i pokory w życiu zawodowym. 
Czytając Pani wiersze zawsze budziła się we mnie wiosna, mimo czasem  upalanego, trudnego lata .... 
Dziś już nie proszę Panią o wytrwałość...dziś nie mogę już pomóc, nie ma niczego, co mogłabym 
zrobić, żeby ulżyć Pani w cierpieniu...

Dziś pochyloną głową przed pokorą życia dziękuję Pani za to, że Pani była...

Mariola Bartusek  31.07.2018
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 Z ogromnym bólem i żalem żegnamy  
Pielęgniarkę Annę Grzyb.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach 
jako ciepła, serdeczna i dobra Koleżanka.

Wyrazy serdecznego współczucia i wsparcia składają  
Koleżanki i Koledzy z Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu

kondo l e n c j e

,,Czasami brak słów , aby wypowiedzieć ból 
Czasami brak łez by wypłakać żal „

Łącząc się w głębokim smutku i żalu
z powodu śmierci Mamy

Koleżance Tatianie Adamczyk
najszczersze wyrazy współczucia

składają Dyrektor d/s Pielęgniarstwa wraz z wszystkimi  
pracownikami Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie  

„Odszedł tak nagle, że ani uwierzyć, ani się pogodzić”
Naszej Koleżance Bożenie Fołda  

najgłębsze wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża  składa 
Pełnomocnik ORPIP oraz pielęgniarki i po-

łożne Fundacji „Unia Bracka’’ 

,,Czasami brak słów , aby wypowiedzieć ból 
Czasami brak łez by wypłakać żal „

Łącząc się w głębokim smutku i żalu
z powodu śmierci Mamy

Koleżance Tatianie Adamczyk
najszczersze wyrazy współczucia

składają Dyrektor d/s Pielęgniarstwa wraz z wszystkimi  
pracownikami Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie  

„Łączymy się z Tobą w bólu i smutku. 
W trudnych chwilach jesteśmy z Tobą”.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty
Koleżance Elżbiecie Rataj składają  

Pielęgniarka Oddziałowa, Pielęgniarki oraz współpracownicy 
 Oddziału Kardiologii Dziecięcej Górnośląskiego  

Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Wyrazy serdecznego żalu i głębokiego współczucia
naszej drogiej Koleżance Bożenie Koźmińskiej

z powodu śmierci Mamy składają 
koleżanki i koledzy z Oddziału Wewnętrznego Szpitala Murcki 

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

Drogiej Koleżance Urszuli Szlezinger 
z głębi serca płynące współczucie i zrozumie-
nie bólu. Niech Ci przyniesie choć małą ulgę

i pociechę w żalu po stracie ukochanego Syna.
Jesteśmy z Tobą. Pracownicy NZOZ Medikol w Rybniku

„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Koleżance  Leokadii Parkasiewicz wyrazy szczerego 
żalu i współczucia z powodu śmierci Mamy składa-
ją Pielęgniarka Naczelna oraz pielęgniarki i położne 
WSP S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
Koleżance Danucie Nowak składają
 Przełożona pielęgniarek i położnych

 oraz pielęgniarki i położne
Centrum Zdrowia w Mikołowie

Oddziałowej Hannie Niebrzydowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci Ojca  składa personel Centralnego 

Bloku Operacyjnego WSS Nr 4 W Bytomiu

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty
Koleżance Pelagii Górnioczek   składają

 Przełożona pielęgniarek i położnych
      oraz pielęgniarki i położne Centrum Zdrowia w Mikołowie

„Im droższy człowiek, tym większy ból...
lecz wolą Boga jest rozstanie, ale nadzieją w smutku 
jest dusz naszych spotkanie”

Naszej Koleżance Łucji Foks  wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

składają Koleżanki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach 

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
 gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
 gdzie słyszy się Boga głos serdeczny,
Pokój Ci wieczny”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci  Taty 
Koleżance Joannie Bieleckiej składają 

Z-ca Naczelnej Pielęgniarki z Pielęgniarkami Oddziałowymi  
i Koordynującymi, Pielęgniarki i Współpracownicy Oddziału 

Gastroenterologii i Hepatologii oraz Pracowni Endoskopii 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  

im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
Sekretariat tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26
czynny jest:  Poniedziałek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30-17.00

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-15.30
Działy merytoryczne czynne są:

od poniedziałku do środy: 7.30-15.30
  czwartek: od 7.30 do 18.00

piątek: od 7.30 do 13.00
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - mgr Anna Janik
tel. 32 209 04 15 w 11

Sekretarz ORPiP - mgr Maria Grabowska
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

Komisja Socjalna e-mail: komisjasocjalna@izbapiel.katowice.pl

Komisja ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej 
e-mail: komisjapraktyk@izbapiel.katowice.pl

Biblioteka i czytelnia czynne są: we wtorki od 11.30 do 17.00, w czwartki od 7.30 do 18.00

Kasa czynna jest: od poniedziałku do środy: 8.00-15.00, czwartek: 8.00-17.00
  piątek: 8.00-12.00

Bieżące konto OIPiP (składki): ING/O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto do spłaty pożyczek: PKO BP SA O 2/Katowice  64 1020 2313 0000 3802 0575 2581

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2018 roku pełnić  
będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w godzinach 
od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:

 4.01.2018 29.03.2018   7.06.2018 16.08.2018 18.10.2018 

18.01.2018   5.04.2018  21.06.2018 30.08.2018 8.11.2018  

1.02.2018  19.04.2018   5.07.2018   6.09.2018  22.11.2018 

15.02.2018  10.5.2018 19.07.2018 20.09.2018   6.12.2018 

1.03.2018  24.05.2018   2.08.2018   4.10.2018  20.12.2018  

15.03.2018  

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

Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych  
terminach:

9.01.2018 20.03.2018 5.06.2018 28.08.2018 6.11.2018

23.01.2018 10.04.2018 19.06.208 11.09.2018 20.11.2018

06.02.2018 24.04.2018 3.07.2018 25.09.2018 04.12.2018

20.02.2018 8.05.2018 17.07.2018 9.10.2018

6.03.2018 22.05.208 08.08.2018 23.10.2018

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


