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Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy!

Za kilka dni dobiegnie końca 2020 rok. Rok tak inny, tak wyjątkowy i tak trudny… 
Jeszcze nigdy nie zostaliśmy – w sposób tak drastyczny – postawieni przed koniecz-
nością nieustannej walki o zdrowie i życie – pacjentów, ale też nasze własne.

Większość z nas, każdego dnia idąc do pracy, podejmuje ogromne ryzyko walcząc 
z „niewidzialnym wrogiem”, jakim jest koronawirus SARS-CoV-2. Wróg jest potężny  
i ma znaczną przewagę, ale nie zmienia to faktu, że w końcu go pokonamy – to kwe-
stia czasu. Musimy w to wierzyć, bo wiara czyni cuda, a jeśli doda się do niej poświę-
cenie z jakim personel medyczny walczy o każde życie, zaangażowanie personelu ad-
ministracyjnego podmiotów leczniczych, a także poparcie społeczeństwa – nie może 
nam się nie udać. Dlatego proszę Państwa, by Państwo tej wiary nie stracili.

Chcę również podziękować Państwu za to, co do tej pory wspólnie zdziałaliśmy  
i osiągnęliśmy. Za trud, pot, łzy, ból i heroizm… Za każdy akt bezinteresownej dobro-
ci, tak ważny szczególnie wobec nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Życzę Państwu, by ten świąteczny czas stał się dla Państwa momentem wy-
tchnienia i odpoczynku, momentem zadumy nad filiżanką aromatycznej kawy, a także 
momentem zapomnienia – zapomnienia, które dają chwile spędzone w gronie najbliż-
szych, roziskrzona światełkami choinka, śpiewana kolęda, śmiech dziecka…

A w Nowym – 2021 – Roku życzę nam wszystkim, by nasze życie wróciło do nor-
my, by pomimo tych wszystkich ciężkich doświadczeń, nie opuściła nas radość życia, 
byśmy zawsze mieli w sobie siłę i odwagę, być iść naprzód, by walczyć w słusznej 
sprawie, by czynić ten świat lepszym.

Tak więc, drodzy Państwo – bezpiecznych, spokojnych i pełnych magii Świąt  
Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku!

Anna Janik
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
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Czy to możliwe, że minął już rok?

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Szanowni Państwo!

17 listopada 2019 roku w miejscowości Wuhan w Chinach został wykryty pierwszy przy-
padek zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Trudno uwierzyć, że od tego dnia minął już 
ponad rok! Rok, który zmienił oblicze znanej nam rzeczywistości, ale też – nas samych. Za-
grożenie, które z początku wydawało nam się tak odległe, jest dziś głównym wyznacznikiem 
świata, w którym żyjemy. Maseczki na naszych twarzach, zakaz większych zgromadzeń, po-
zamykane sklepy i restauracje, szpitale pękające w szwach – to wszystko stało się symbolem 
kończącego się już roku 2020.

Najgorsze jest to, że rok 2021 nie zapowiada się lepiej, szczególnie jeśli weźmie się 
pod uwagę codzienną ilość zakażeń koronawirusem w naszym kraju. Rok temu ogromnym 
zmartwieniem były braki kadrowe w ochronie zdrowia. Szeroko dyskutowano sposoby zmiany 
tej sytuacji i przyciągnięcia do zawodu nowych pielęgniarek i położnych, tymczasem dzisiaj 
apeluje się do wszystkich posiadających Prawo Wykonywania Zawodu, by w miarę możliwości 
dołączyli do pracy w walce przy zwalczaniu epidemii. 

 Zapewnienie wszystkim medykom odpowiednich warunków pracy, zwłaszcza w tych cięż-
kich czasach,  było m. in. przedmiotem rozmów w dniu 16 listopada br. Pani Zofii Małas – Prezes 
NRPiP, Prezesa NRL Pana Andrzeja Matyji z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim 
oraz Ministrem Zdrowia Adamem Niedzielskim. Podczas spotkania wskazane zostały najpilniej-
sze kwestie wymagające działań natychmiastowych. Były to m. in. dodatkowe wynagrodzenie 
dla personelu medycznego, ubezpieczenie pracowników medycznych od utraty zdrowia/ życia 
w związku z epidemią koronawirusa, zasiłku opiekuńczego oraz wznowienia nauki dla dzieci 
medyków, likwidacja Departamentu Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia. Nie-
bawem NRPiP oraz NRL przekażą rządowi propozycje niezbędnych zmian systemowych wraz  
z konkretnymi rozwiązaniami, które będą miały na celu te zmiany wprowadzić.

Tymczasem, nowelizacja art. 26 B ustawy z dn. 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki  
i położnej zmieniła zasady powrotu do wykonywania zawodu po przerwie dłuższej niż 5 lat  
w okresie ostatnich 6 lat. Zgodnie z jego treścią, osoby chcące wrócić do zawodu powinny:

Przed rozpoczęciem pracy w podmiocie leczniczym, w formie pisemnej, poinformować 
ORPiP w Katowicach o tym zamiarze (wzór stosownego oświadczenia znajduje się na stronie 
internetowej OIPiP w Katowicach),

Przez pierwsze 2 tygodnie wykonywać obowiązki służbowe we współpracy z inną pie-
lęgniarką/położną wykonującą zawód w tym samym podmiocie leczniczym – okres wyko-
nywania zawodu zostanie w całości lub w części zaliczony do czasu trwania przeszkolenia 
pielęgniarek/położnych mających przerwę w wykonywaniu zawodu.

Warto podkreślić, iż powrót do zawodu wiąże się z koniecznością aktualizacji danych 
w Okręgowym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych, jak również z odprowadzaniem składek 
członkowskich na rzecz właściwej okręgowej izby, co wynika z obowiązku ustawowego.
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Różnica między stanem obecnym, a okresem sprzed nowelizacji w/w artykułu polega 
na tym, iż wcześniej osoby mające przerwę w wykonywaniu zawodu musiały najpierw przejść 
przeszkolenie, zdać egzamin i dopiero wówczas mogły podjąć pracę w podmiocie leczniczym. 
Obecnie, pracę rozpoczyna się od razu i zaliczona ona zostanie na poczet wymaganego okre-
su przeszkolenia. Dokładny opis formalności, które należy w związku z tym dopełnić, znajdu-
je się na stronie internetowej Izby. Informacji udzielają też pracownicy Biura Okręgowej Izby.

W związku z sytuacją zagrożenia w jakiej wszyscy się znajdujemy, na mocy art. 47 
ustawy z dn. 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 
ludzi, Minister Zdrowia ma możliwość skierowania medyków do pracy przy zwalczaniu epide-
mii. Ust. 3 w/w artykułu wskazuje grupy zwolnione z tego nakazu. Są to m. in. osoby przed 
18 r. ż.  i po 60 r. ż. – kobiety/65 r. ż. – mężczyźni, kobiety w ciąży, osoby samotnie wychowu-
jące dziecko do 18 r. ż., osoby wychowujące dziecko do 14 r. ż., osoby wychowujące dziecko  
z orzeczeniem o niepełnosprawności/o potrzebie kształcenia specjalnego, osoby z częściową/
całkowitą niezdolnością do pracy.

OIPiP są zobowiązane, by w ciągu 7 dni od wezwania, przekazać na ręce Ministra Zdro-
wia/wojewody listy pielęgniarek i położnych mogących zostać skierowanymi do pracy przy 
zwalczaniu epidemii. Osoby, które temu skierowaniu nie podlegają, by uniknąć powołania, 
mogą złożyć (osobiście/pocztą/e-mailowo) w OIPiP w Katowicach oświadczenie o istnieniu 
przeciwwskazań (wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej), dzięki czemu  
w chwili wezwania do wydania w/w listy, OIPiP w Katowicach przekaże złożone oświadczenia 
Ministrowi Zdrowia/wojewodzie. Warto o tym pamiętać i dopełnić wcześniej tej formalności.

Korzystając z okazji warto wspomnieć, iż Biuro OIPiP w Katowicach nieco zmieniło sposób 
i godziny funkcjonowania. Z uwagi na pandemię i zagrożenie epidemiczne, Biuro katowickiej 
Okręgowej Izby jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zniesione zo-
stały dyżury sekretariatu. Ponadto, pracownicy Biura pracują w tzw. „trybie dyżurowym”, co 
oznacza, iż przychodzą do Izby w wyznaczone dni tygodnia. W pozostałe dni pracują w trybie 
„Home Office” i większość pracy wykonują zdalnie. Dlatego też, jeśli zachodzi konieczność, by 
udali się Państwo do Biura Izby, należy najpierw zadzwonić i umówić się na konkretny termin  
z pracownikiem odpowiedniego Działu. Dotyczy to szczególnie osób chcących odebrać do-
kument Prawa Wykonywania Zawodu, ale też osób, które chcą złożyć dokumenty z zakresu 
kształcenia podyplomowego i aktualizacji danych w Okręgowym Rejestrze, przy czym więk-
szość wniosków i dokumentów można przesłać do Izby tradycyjną drogą pocztową lub za 
pomocą poczty elektronicznej na adres izba@izbapiel.katowice.pl 

W odpowiedzi na Państwa liczne zapytania, uprzejmie informujemy, iż zawieszone zo-
stały wyjazdy do sanatoriów oraz pobyty w SPA finansowane ze środków OIPiP w Katowicach,  
w związku z czym, aż do odwołania, Okręgowa Izba NIE PRZYJMUJE wniosków o ich przyzna-
wanie. O zmianie sytuacji zostaną Państwo poinformowani w osobnym komunikacie, dlatego 
prosimy o śledzenie strony internetowej Izby.

W związku z faktem, iż lawinowo przybywa osób, które zaraziły się koronawirusem, do 
Okręgowej Izby wpływa coraz więcej wniosków o jednorazową zapomogę specjalną z tytułu 
zarażenia wirusem SARS-COV-2. Podobnie, większość telefonów, które wykonują Państwo 
do Okręgowej Izby dotyczy wymogów formalnych, które spełnić należy, by tą zapomogę 
otrzymać. Pracownicy Biura w miarę możliwości udzielają wszelkich wyjaśnień, jednak warto 
przypomnieć, iż dokładny opis działań wymaganych do otrzymania w/w zapomogi znajduje 
się na STRONIE INTERNETOWEJ Izby: www.izbapiel.katowice.pl  Wystarczy na nią wejść  
i w wyszukiwarce znajdującej się po prawej stronie ekranu wpisać słowo „ZAPOMOGA” – 
wówczas wyświetli się stosowny link. 
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W odpowiedzi na liczne zapytania uprzejmie informujemy, iż pozytywny serologiczny test 
na obecność przeciwciał koronawirusa nie daje możliwości uzyskania zapomogi z tytułu zara-
żenia SARS-CoV-2, gdyż zgodnie z licznymi stanowiskami autorytetów w dziedzinie medycyny,  
w tym dr n. med. Anny Szczypty – Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epi-
demiologicznego, na dzień dzisiejszy „[…] podstawę diagnostyki SARS-CoV-2 stanowią testy 
molekularne RT-PCR (stanowisko dr Szczypty wraz z jego uzasadnieniem znajduje się na 
stronie internetowej Izby).

Wszystkie osoby posiadające potwierdzenie, iż przebyły koronawirusa, proszone są  
o oddawanie osocza, które stanowi potężną broń w walce z wirusem SARS-CoV-2 oraz choro-
bą COVID-19. Przetoczenie osocza może uratować czyjeś życie, dlatego pacjenci, którzy mieli 
szczęście pokonać koronawirusa, mogą zgłaszać się do dowolnego punktu Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa, gdzie – pod dopełnieniu formalności – pobrane zostanie od nich 
osocze. Wszelkie informacje w tym temacie znajdą Państwo na stronie internetowej https://
www.gov.pl/web/rck/pokonales-covid-19-oddaj-osocze  Wszystkim, którzy zdecydowali się 
na ten bezinteresowny gest pomocy, serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również osobom, które doceniają wysiłki medyków stojących na pierwszej 
linii frontu walki z koronawirusem, a swoje uznanie wyrażają m. in. poprzez organizację róż-
nego rodzaju zbiórek funduszy, które przeznaczone są np. na zakup środków ochrony osobi-
stej dla personelu medycznego, lub na środki czystości dla podmiotów medycznych. Wystar-
czy wpisać w wyszukiwarce internetowej „zbiórka dla medyków” i wyświetli się szereg linków, 
które skierują nas do wspomnianych zbiórek. Świadczy to nie tylko o tym, iż los medyków nie 
jest nikomu obojętny, ale też o fakcie, iż społeczeństwo – w obliczu zagrożenia - potrafi się 
zjednoczyć i efektywnie wspierać potrzebujących.

Wspaniałą inicjatywą są też bezpłatne internetowe korepetycje z różnych przedmiotów 
dla dzieci pracowników systemu opieki zdrowotnej organizowane przez Klinikę Matmy. Biorąc 
pod uwagę, że dzieci i młodzież obowiązek szkolny realizują w trybie online, nierzadko cierpi 
na tym jakość edukacji, a uczniowie nie zawsze są w stanie sami poradzić sobie z przerabia-
nym materiałem – darmowe korepetycje są świetnym rozwiązaniem. Regulamin oraz wszel-
kie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej http://klinikamatmy.pl/ .

Szanowni Państwo, nadal jesteśmy w stanie wojny. Koronawirus nie odpuszcza, ale my 
również nie składamy broni. Nie jest to łatwe, szczególnie wobec pesymistycznych rokowań, 
które zewsząd napływają, ale musimy wierzyć, iż niebawem pokonamy „wroga”, a nasze ży-
cie wróci do normy – czego gorąco życzymy nam wszystkim.
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Prawo do zasiłku chorobowego - COVID 19

Ustawa z dnia 28.10.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem 
wprowadziła nowy zapis art. 4g do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zgodnie z którym w okresie ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ubezpieczonemu zatrudnionemu  
w podmiocie leczniczym: 
•	 w okresie podlegania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach 

domowych, o których mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi, wynikających z pozostawania w styczności z osobami chorymi 
z powodu COVID-19 w związku z wykonywaniem obowiązków wynikających z zatrudnienia 
w podmiocie leczniczym oraz

•	 w czasie niezdolności do pracy z powodu COVID-19 powstałej w związku z wykonywaniem 
obowiązków wynikających z zatrudnienia w podmiocie leczniczym, przysługuje prawo do 
100% wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, 
lub zasiłek chorobowy, którego miesięczny wymiar wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku 
obliczonej na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

 
Co istotne, w/w przepis wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą 
wsteczną od dnia 5 września 2020 r.

A zatem, pielęgniarki i położne, które:
•	 podlegały lub będą podlegać obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji 

w warunkach domowych, wynikającej z pozostawania w styczności z osobami 
chorymi na COVID- 19 oraz

•	 były lub będą niezdolne do pracy z powodu COVID- 19 powstałej w związku 
z zatrudnieniem w podmiocie leczniczym, otrzymają 100 % wynagrodzenia 
chorobowego lub zasiłku chorobowego. 

Celem uzyskania wyrównanie z w/w tytułu należy złożyć do pracodawcy lub do ZUS stosowny 
wniosek.
Wzór wniosku do pracodawcy – do pobrania
Link do strony ZUS (wzór wniosku do ZUS) - https://www.zus.pl/wzory-formularzy/zasilki/
zasilek-chorobowy/-/publisher/details/2/wniosek_skarga-zas-58/ZAS_58

WAŻNE:
Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane ze środków finansowych pracodawcy, natomiast 
zasiłek chorobowy ze środków ZUS. 
Pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe, a ZUS zasiłek chorobowy, chyba, że pracodawca 
przejął ten obowiązek od ZUS (tzn. nalicza i wypłaca zasiłki chorobowe pracowników).
Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane za pierwsze 33 dni choroby lub za pierwsze 14 dni 
choroby (w przypadku pracowników, którzy osiągnęli 50 rok życia) w danym roku kalendarzowym. 
Począwszy od 34 lub 15 dnia choroby, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.
Osoby wykonujące zawód  na podstawie umowy cywilnoprawnej lub osoby prowadzące 
działalność gospodarczą (indywidualne lub grupowe praktyki), mogą przystąpić do dobrowolnego 
ubezpieczenia chorobowego. Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu uprawnia do skorzystania 
ze świadczeń przysługujących na mocy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w tym zasiłku chorobowego.
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 30 października 2020 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 Wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady dr n. med. Beatę 
Podleżyńską.

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 

posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych zawierające informację  
o ostatecznym terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone  
w elektronicznej skrzynce Rady: 
1)  Uchwał od Nr 860 do Nr 914/2020/VII 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 30 października 
2020 roku w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2)  Uchwał od Nr 915 do Nr 926/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 30 października 
2020 roku w przedmiocie wydania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

3)  Uchwał od Nr 927 do Nr 935/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 30 października 
2020 roku w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4)  Uchwał od Nr 936 do Nr 949/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 30 października 
2020 roku w przedmiocie wykreślenia  
z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5)  Uchwały Nr 950/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 30 października 2020 roku  
w przedmiocie wykreślenia (grupowej) 
praktyki w Rejestrze Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą.

6)  Uchwały Nr 951/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 30 października 2020 roku  

w przedmiocie wykreślenia 
(indywidualnej) praktyki w Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność 
Leczniczą

7)  Uchwały Nr 952/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 
2020 roku w przedmiocie odmowy 
przyznania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarza.

8)  Uchwały Nr 953/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 2020 
roku w przedmiocie wpisu do rejestru 
podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

9)  Uchwały Nr 954/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 2020 
roku w przedmiocie wpisu zmiany danych 
w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek  
i położnych.

10)  Uchwały Nr 955/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 
2020 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

11)  Uchwały Nr 956/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 
2020 roku w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

12)  Uchwały Nr 957/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 
2020 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty.

13)  Uchwały Nr 958/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 2020 
roku w przedmiocie pokrycia kosztów 
turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego  
w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój.

14)  Uchwały Nr 959/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
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w Katowicach z dnia 30 października 
2020 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom 
samorządu.

15)  Uchwały Nr 960/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 
2020 roku w przedmiocie sfinansowania 
jednorazowego pobytu wypoczynkowo-
regenerującego dla członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

16)  Uchwały Nr 961/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 
2020 roku w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego 
z tytułu urodzenia się dziecka Członka 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

17)  Uchwały Nr 962/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 2020 
roku w przedmiocie przyznania zapomóg 
chorobowych członkom samorządu.

18)  Uchwały Nr 963/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 2020 
roku w przedmiocie przyznania zapomogi 

chorobowej członkowi samorządu.
19)  Uchwały Nr 964/2020/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 2020 
roku w przedmiocie przyznania zapomogi 
chorobowej członkowi samorządu.

20)  Uchwały Nr 965/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 2020 
roku w przedmiocie przyznania zapomogi 
losowej członkom samorządu.

21)  Uchwały Nr 966/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 2020 
roku w przedmiocie przyznania zapomóg 
pośmiertnych członkom samorządu.

22)  Uchwały Nr 967/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach z dnia 30 października 2020 
roku w przedmiocie przyjęcia protokołu 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 30 
października 2020 roku stwierdzono, że  
w głosowaniu udział wzięło 14 Członków 
ORPiP w Katowicach. Ww. uchwały zostały 
przyjęte jednomyślnie tj. 14 głosami „za”.

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 5 listopada 2020 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 Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.
Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 

posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych zawierające informację o 
ostatecznym terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.

Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone w 
elektronicznej skrzynce Rady: 
1) Uchwały Nr 968/2020/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 5 listopada 2020 
roku w przedmiocie wyrażenia zgody 
na wymianę kotła gazowego w budynku 
Ośrodka Kształcenia w Łaziskach 
Górnych.

2) Uchwały Nr 969/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 5 listopada 2020 roku w przedmiocie 

wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”.
3) Uchwały Nr 970/2020/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 5 listopada 2020 roku w przedmiocie 
przyjęcia protokołu posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach”. 

W określonym terminie tj. w dniu 5 listopada 
2020 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło 
udział 16 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte następującą ilością 
głosów „za”:
− Uchwała Nr 968/2020/VII – 15 głosów 

„za”
− Uchwała Nr 969/2020/VII – 16 głosów 

„za”
− Uchwała Nr 970/2020/VII – 15 głosów 

„za”
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 26 listopada 2020 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 Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych zawierające informację o osta-
tecznym terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 

materiały i dokumenty zostały zamieszczo-
ne w elektronicznej skrzynce Rady:
1) Uchwał od Nr 971 do Nr 987/2020/VII 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 26 listopada 2020 
roku w przedmiocie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki i po-
łożnej oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 988 do Nr 998/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 26 listopada 2020 
roku w przedmiocie wydania prawa wyko-
nywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 999 do Nr 1009/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 26 listopada 2020 
roku w przedmiocie wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwał od Nr 1010 do Nr 1019/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 26 listopada 2020 
roku w przedmiocie wykreślenia z Reje-
stru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 1020/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 26 listopada roku w przed-
miocie wykreślenia z Rejestru Pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach wskutek wygaśnięcia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

6) Uchwały Nr 1021/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku w 

przedmiocie wykreślenia z Rejestru Położ-
nych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach wskutek wygaśnię-
cia prawa wykonywania zawodu położnej.

7) Uchwały Nr 1022/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie wpisu zmiany danych 
w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek  
i położnych.

8) Uchwały Nr 1023/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie wytypowania przedstawi-
cieli do składów komisji konkursowych 
w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

9) Uchwały Nr 1024/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie zaliczenia całości lub czę-
ści okresu przeszkolenia pielęgniarki lub 
położnej, która nie wykonywała zawo-
du łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat  
w okresie ostatnich 6 lat, a wykonywa-
ła zawód w trybie art. 26b ust 1 ustawy  
o zawodach pielęgniarki i położnej.

10) Uchwały Nr 1025/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie zaliczenia całości lub czę-
ści okresu przeszkolenia pielęgniarki lub 
położnej, która nie wykonywała zawo-
du łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat  
w okresie ostatnich 6 lat, a wykonywa-
ła zawód w trybie art. 26b ust 1 ustawy  
o zawodach pielęgniarki i położnej.

11) Uchwały Nr 1026/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie rozszerzenia pełnomoc-
nictwa Pełnomocnika Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
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12) Uchwały Nr 1027/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie powołania Pełnomocników 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach VII kadencji.

13) Uchwały Nr 1028/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie refundacji kosztów kształ-
cenia.

14) Uchwały Nr 1029/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie przyznania gratyfikacji 
emerytalnej członkom samorządu.

15) Uchwały Nr 1030/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie przyznania zapomóg cho-
robowych członkom samorządu.

16) Uchwały Nr 1031/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku w 
przedmiocie przyznania zapomóg choro-
bowych członkom samorządu.

17) Uchwały Nr 1032/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie przyznania zapomogi lo-
sowej członkom samorządu.

18) Uchwały Nr 1033/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie przyznania jednorazowe-
go świadczenia pieniężnego z tytułu uro-
dzenia się dziecka Członka Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

19) Uchwały Nr 1034/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku 
w przedmiocie przyznania zapomóg po-

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 10 grudnia 2020 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 Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik
Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

śmiertnych członkom samorządu.
20) Uchwały Nr 1035/2020/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku 
w przedmiocie korekty budżetu na rok 
2020.

21) Uchwały Nr 1036/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie wypłacenia „Funduszu In-
tegracyjnego”.

22) Uchwały Nr 1037/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku w 
przedmiocie rozłożenia zaległych składek 
członkowskich na raty.

23) Uchwały Nr 1038/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 26 listopada 2020 roku  
w przedmiocie przyjęcia protokołu posie-
dzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 26 listo-
pada 2020 roku stwierdzono, że w głoso-
waniu wzięło udział 18 Członków ORPiP  
w Katowicach. Uchwały zostały przyjęte na-
stępującą ilością głosów „za”:

− Uchwały od Nr 971 do Nr 1022/2020/
VII – 18 głosów „za”

− Uchwała Nr 1023/2020/VII - 17 
głosów „za”

− Uchwały od Nr 1024 do Nr 
1028/2020/VII – 18 głosów „za”

− Uchwała Nr 1029/2020/VII - 17 
głosów „za”

− Uchwała Nr 1030/2020/VII - 18 
głosów „za”

− Uchwała Nr 1031/2020/VII - 16 
głosów „za”

− Uchwały od Nr 1032 do Nr 
1038/2020/VII – 18 głosów „za”.
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1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych zawierające informację  
o ostatecznym terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.

Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone  
w elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 1039 do Nr 1044/2020/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 10 grudnia 2020 
roku w przedmiocie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej 
oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek  
i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach.

2) Uchwały Nr 1045/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
wydania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach.

3) Uchwały Nr 1046/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek  
i położnych.

4) Uchwały Nr 1047/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
wyrażenia poparcia dla inicjatywy powołania 
Państwowej Wyższej Szkoły Medycznej  
w Rybniku.

5) Uchwały Nr 1048/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
wytypowania kandydata na członka do 
składu Komisji Bioetycznej Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

6) Uchwały Nr 1049/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
ustanowienia jednorazowej zapomogi 
specjalnej, finansowej dla Członków 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach przyznawanej w sytuacji 
zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

7) Uchwały Nr 1050/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”.

8) Uchwały Nr 1051/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
przyznania zapomóg chorobowych członkom 
samorządu (1).

9) Uchwały Nr 1052/2020/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
przyznania zapomóg chorobowych członkom 
samorządu (2).

10) Uchwały Nr 1053/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
refundacji kosztów kształcenia.

11) Uchwały Nr 1054/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
przyznania gratyfikacji emerytalnej 
członkom samorządu.

12) Uchwały Nr 1055/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
przyznania zapomóg pośmiertnych 
członkom samorządu.

13) Uchwały Nr 1056/2020/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 10 grudnia 2020 roku w przedmiocie 
przyjęcia protokołu posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 10 listopada 
2020 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło 
udział 20 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte następującą ilością 
głosów „za”:

− Uchwały od Nr 1039 do Nr 1045/2020/
VII - 20 głosów „za”

− Uchwała Nr 1046/2020/VII - 19 
głosów „za”

− Uchwała Nr 1047/2020/VII - 18 
głosów „za”

− Uchwała Nr 1048/2020/VII - 18 
głosów „za”

− Uchwały od Nr 1049 do Nr 1056/2020/
VII - 20 głosów „za”

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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O kształceniu podyplomowym słów kilka
Joanna Gruca

 Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie to, co wiemy, może nie być aż tak ważne, 
gdyż często nie jest już nowością. Ważniejsze jest to, jak szybko się uczymy.” 

 Robert Kiyosaki

Powyższy cytat amerykańskiego autora książek motywacyjnych stanowi bardzo 
trafne podsumowanie współczesnej nauki z niemal każdej dziedziny. Codziennie pro-
wadzone są przeróżne badania i obserwacje, które pozwalają nam formułować nowe 
teorie, usprawniać różnorakie procesy i które dają nam śmiałość do próbowania no-
wych rzeczy, co nierzadko prowadzi do przełomowych odkryć. Nie inaczej wygląda to 
we wszelkiego rodzaju naukach medycznych. To, co kilkadziesiąt lat temu wydawało 
się czymś niemożliwym, niemal z pogranicza science-fiction, dziś jest rzeczą zupełnie 
normalną, a czasem nawet rutynową. Wiedza ludzka z zakresu medycyny rozszerza 
się w tak szybkim tempie, że naprawdę trzeba włożyć wiele wysiłku, by za nią nadą-
żyć, ale w przypadku medyków jest to niezbędne, bo od ich wiedzy i umiejętności za-
leży ludzkie zdrowie i życie. 

Dlatego też, wszyscy pracownicy ochrony 
zdrowia są zobowiązani do stałego aktualizo-
wania wiedzy i umiejętności medycznych – w 
przypadku pielęgniarek i położnych mówi o tym 
art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku  
o zawodach pielęgniarki i położnej. Ponadto, 
wyraźnie mówi też o tym Kodeks Etyki Zawodo-
wej Pielęgniarki i Położnej (rozdz. 2, pkt. 1). Za 
realizowanie w/w obowiązku ustawowego uzna-
je się też kształcenie podyplomowe odbywane  
w ramach studiów podyplomowych w dziedzi-
nie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia. 
Czy oznacza to, iż wszystkie pielęgniarki i po-
łożne powinny nieustannie studiować kolejne 
kierunki? Jeśli taka jest czyjaś wola, to nic nie 
stoi na przeszkodzie, ale kształcenie podyplo-
mowe obejmuje również inne sposoby posze-
rzania wiedzy poprzez: specjalizacje, kursy 
kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne i kursy 
dokształcające oraz wszelkie formy kształcenia 
zawodowego tj. konferencje/sympozja, szkole-
nia, kongresy, zjazdy naukowe.

Z myślą o najmłodszych adeptach pielę-
gniarstwa i położnictwa, poniżej prezentujemy 
krótkie przypomnienie czym różnią się od sie-
bie poszczególne formy kształcenia.

SPECJALIZACJA (szkolenie specjalizacyj-
ne) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę/
położną specjalistycznej wiedzy i umiejętności 
w określonej dziedzinie pielęgniarstwa/dziedzi-
nie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia 
oraz uzyskanie tytułu specjalisty w tej dzie-
dzinie. Specjalizacja trwa od 15-20 miesięcy  
i kończy się egzaminem państwowym. Jednym 
z warunków rozpoczęcia kształcenia w ramach 

specjalizacji jest posiadanie minimum 2 letnie-
go stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 
pięciu lat.

KURS KWALIFIKACYJNY ma na celu 
uzyskanie przez pielęgniarkę/położną wiedzy  
i umiejętności do udzielenia określonych świad-
czeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej 
dziedziny pielęgniarstwa/dziedziny mającej za-
stosowanie w ochronie zdrowia. By przystąpić 
do kursu kwalifikacyjnego, którego czas trwa-
nia nie może być  dłuższy, niż 6 miesięcy – na-
leży m.in. posiadać minimum sześciomiesięcz-
ny staż pracy w zawodzie.

KURS SPECJALISTYCZNY, którego czas 
trwania nie może przekroczyć 3 miesięcy, po-
zwala pielęgniarce/położnej na uzyskanie wie-
dzy i umiejętności do wykonywania określo-
nych czynności zdrowotnych przy udzielaniu 
świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyj-
nych.

KURS DOKSZTAŁCAJĄCY - ma na celu po-
głębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności 
zawodowych pielęgniarki lub położnej.

W/w formy kształcenia są wymienione  
w ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o zawo-
dach pielęgniarki i położnej: specjalizacja  
w art. 61 ust. 1, kurs kwalifikacyjny – art. 
71 ust. 1, kurs specjalistyczny – w art. 72  
ust. 1., kurs dokształcający art. 73.  Szczegó-
łowe wytyczne dotyczące czasu trwania kursu 
dokształcającego nie są uregulowane przepisa-
mi prawa. Zazwyczaj szkolenia te trwają od kil-
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ku do kilkunastu dni, a ich tematyka uzależnio-
na jest od zapotrzebowania zgłaszanego przez 
środowisko pielęgniarek i położnych. 

Jak zawsze z dumą podkreślamy, iż pie-
lęgniarki i położne będące Członkami OIPiP  
w Katowicach niezwykle sumiennie i z ogrom-
nym entuzjazmem realizują ustawowy obowią-
zek poszerzania wiedzy i podnoszenia kwalifi-
kacji, o czym niezmiennie świadczy ich udział 
we wszelkiego rodzaju formach kształcenia. 
Nawet obecnie, w czasie trwającej pande-
mii, kształcenie podyplomowe TRWA NADAL.  
W nieco zmienionym kształcie, bo za pośred-
nictwem narzędzi teleinformatycznych. Zajęcia 
teoretyczne odbywają się w formie zdalnej, na-
tomiast zajęcia praktyczne zostaną wznowione 
jak tylko sytuacja epidemiologiczna pozwoli na 
ich realizację w sposób bezwzględnie bezpiecz-
ny zarówno dla uczestników, jak i prowadzą-
cych zajęcia. OIPiP w Katowicach, dostosowu-
jąc się do wymogów aktualnej sytuacji w miarę 
możliwości nadal prowadzi różne dziedziny 
kształcenia wynikające z zapotrzebowania śro-
dowiska zawodowego z zachowaniem pełnego 
reżimu sanitarnego.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, stu-
dia czy kursy nie są jedynymi formami kształ-
cenia podyplomowego dającymi możliwość 
poszerzania wiedzy. Ogromną popularnością 
cieszą się różnego rodzaju konferencje/sympo-
zja, zjazdy naukowe, kongresy czy szkolenia.  
Z prawdziwą przyjemnością możemy odno-
tować, iż Członkowie OIPiP w Katowicach nie 
tylko aktywnie uczestniczą w tych formach 
kształcenia, ale również sami je organizują. Są 
one świetną alternatywą dla osób, które w da-
nej chwili nie mają możliwości, by uczestniczyć  
w kursie czy specjalizacji, a które chcą zaspo-
koić głód wiedzy. Warto dodać, iż za niektóre 
konferencje/szkolenia można otrzymać tzw. 
punkty edukacyjne. Co prawda ich kwestia  
w polskim systemie kształcenia podyplomowe-
go nie jest uregulowana. Należy jednak zazna-
czyć, że są kraje Unii Europejskiej, w których 
takie punkty obowiązują i pielęgniarki/położne 
muszą uzyskać odpowiednią liczbę punktów 
edukacyjnych, by mieć „aktywne” Prawo Wy-
konywania Zawodu. Warto więc o tym pamię-
tać i brać to pod uwagę. Serdecznie zachęca-
my Państwa do śledzenia strony internetowej 
Okręgowej Izby, gdyż na bieżąco zamieszczane 
są na niej informacje na temat aktualnych kur-
sów, szkoleń i konferencji.

By móc skorzystać z jakiejkolwiek formy 
kształcenia, należy dopełnić obowiązku jakim 

jest założenie konta w Systemie Monitorowania 
Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). 
SMK został utworzony przez Centrum Sys-
temów Informacyjnych Ochrony Zdrowia na 
podstawie ustawy o systemie informacyjnym  
w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 
roku. Z początku do jego podstawowych za-
dań należało m. in. gromadzenie informacji do 
określenia zapotrzebowania na miejsca szko-
leniowe w określonych dziedzinach medycyny 
i farmacji oraz dziedzinach mających zasto-
sowanie w ochronie zdrowia, monitorowanie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i 
położnych, wspomaganie procesu zarządza-
nia systemem kształcenia pracowników me-
dycznych itp. Natomiast od dnia 1 maja 2017 
roku za pomocą SMK są przeprowadzane po-
stępowania kwalifikacyjne dopuszczające do 
podjęcia specjalizacji, czy udziału w kursie 
kwalifikacyjnym/specjalistycznym/dokształca-
jącym, a także – za pomocą SMK – składane są 
wnioski o dopuszczenie do egzaminu państwo-
wego po ukończonej specjalizacji. Wynika to  
z mocy ustawy o systemie informacji w ochronie 
zdrowia oraz niektórych innych ustaw. W tym 
miejscu warto podkreślić, iż wszelkie problemy  
z SMK, które napotykają Państwo korzystając 
z niego (m.in. trudności z zalogowaniem, brak 
połączenia, „nieczytelność” systemu, proble-
my ze złożeniem  wniosku na wybraną formę 
kształcenia) wynikają z parametrów technicz-
nych SMK, którego OIPiP w Katowicach również 
jest tylko użytkownikiem, nie zaś administra-
torem. Pracownicy Działu Kształcenia Podyplo-
mowego Okręgowej Izby dokładają wszelkich 
starań, by pomagać Państwu na każdym etapie 
użytkowania SMK, jednak pewne rzeczy są od 
nich po prostu niezależne.

Jak Państwo widzą, gama form kształcenia 
oferowanych przez różnych organizatorów,  
w tym OIPiP w Katowicach, jest niezwykle sze-
roka i różnorodna, więc na pewno każdy znaj-
dzie coś dla siebie.

Warto przypomnieć, iż Członkowie OIPiP  
w Katowicach (regularnie odprowadzający 
składki członkowskie, posiadający konto w SMK 
oraz niemający żądnych zobowiązań względem 
Okręgowej Izby) mają prawo do skorzystania  
z refundacji kosztów kształcenia podyplomo-
wego.

W przypadku, gdy organizatorem kształce-
nia jest OIPiP w Katowicach pielęgniarka/po-
łożna ma możliwość do nieodpłatnego wzięcia 
udziału w szkoleniu specjalizacyjnym (specja-
lizacji; raz na 5 lat), kursie kwalifikacyjnym 
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(raz na rok), a także kursie dokształcającym i 
kursie specjalistycznym (bez ograniczeń). Jeśli 
jednak korzystają Państwo z kursów organizo-
wanych przez inny podmiot prowadzący kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych, 
częściowa refundacja kosztów kształcenia 
przysługuje tylko wówczas, gdy OIPiP w Kato-
wicach w danym roku kalendarzowym do dnia 
rozpoczęcia kursu objętego wnioskiem o czę-
ściową refundację, nie organizowała danego 
rodzaju kursu. Ponadto, refundacja w jednym 
roku kalendarzowym może objąć tylko 1 rodzaj 
kursu. Koszty szkolenia specjalizacyjnego (spe-
cjalizacji) podlegają refundacji raz na 5 lat.

Raz w roku OIPiP w Katowicach może sfi-
nansować Członkowi Izby udział (bierny lub 
czynny) w konferencji krajowej lub międzyna-
rodowej, sympozjum, zjeździe bądź kongresie 
naukowym o tematyce z dziedziny pielęgniar-
stwa lub położnictwa, przy czym łączna kwota 
refundacji nie może przekroczyć 1000,00 zł.  
w danym roku kalendarzowym.

W związku z faktem, iż katowickie pielę-
gniarki i położne wkładają ogromny wysiłek  
w podnoszenie kwalifikacji, przekłada się to na 
ich wyniki w nauce, o czym często świadczy 
wysoka średnia oraz świetnie zdane egzami-
ny. Dlatego też, pragnąc docenić najambit-
niejszych Członków, Okręgowa Izba przyznaje 
jednorazowe stypendium (w kwocie 500,00 zł) 
za wyniki w nauce na studiach II stopnia (ma-
gisterskich) na kierunku pielęgniarstwo/położ-
nictwo. Średnia uprawniająca do otrzymania 
stypendium musi wynosić minimum 4,8. 

Poza tym pielęgniarki/położne, które uzy-
skały maksymalną liczbę punktów z egzaminu 
państwowego po odbytym szkoleniu specjali-
zacyjnym (specjalizacji), po złożeniu stosow-
nych dokumentów, otrzymają jednorazową na-
grodę pieniężną w kwocie 1000,00 zł.

Wszelkie informacje oraz wymogi formal-
ne, które należy spełnić, by móc ubiegać się  
o refundację kosztów kształcenia, są zawarte  
w Regulaminie udzielania pomocy w za-
kresie rozwijania kwalifikacji zawodo-
wych pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Izby. 

Regulamin można pobrać ze strony interne-
towej Izby. Warto to uczynić i dokładnie prze-
analizować wszystkie zapisy, ponieważ okre-
ślone tam są szczegółowe warunki uzyskania 
refundacji, chociażby czas na złożenie wnio-
sku jest ściśle określony i w przypadku udziału 
biernego bądź czynnego w konferencjach, zjaz-

dach, czy sympozjach nie może przekroczyć 3 
miesięcy od ich zakończenia , a w przypadku 
refundacji kursów i specjalizacji 6 miesięcy od 
daty widniejącej na zaświadczeniu o ukończo-
nej formie kształcenia.

Z uwagi na dynamiczne zmiany w zakresie 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych regulamin podlega stałej aktualizacji. 
Każda pielęgniarka i położna, która planuje 
podnosić kwalifikacje zawodowe,  korzystając  
z oferowanych form kształcenia organizowa-
nych przez OIPiP w Katowicach, bądź innych 
organizatorów, zobowiązana jest wcześniej 
zapoznać się z obowiązującym regulaminem.  
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym 
zakresie może skorzystać również z pomocy 
pracownika Działu Kształcenia Podyplomowego. 

Osobom zainteresowanym szczegółowo 
kwestią kształcenia podyplomowego pielę-
gniarek i położnych proponuję zapoznanie się  
z przepisami, które regulują ten zakres:

• ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020r. poz. 
562 z późn. zm.)

• ustawa z dnia 28 kwietnia 2011r. o syste-
mie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U.  
z 2016r. poz. 1535, z późn. zm.) 

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 
września 2016r. w sprawie kształcenia pody-
plomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 
poz. 1761, z późn. zm.)

• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
12 grudnia 2013r. w sprawie wykazu dzie-
dzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających 
zastosowanie w ochronie zdrowia, w których 
może być prowadzona specjalizacja i kursy 
kwalifikacyjne (Dz. U. Poz. 1562).

Jak Państwo widzą, kształcenie podyplomo-
we pielęgniarek i położnych stanowi ogromną 
część życia osób, które swoją drogę zawodową 
związały z pielęgniarstwem lub położnictwem. 
Śmiało można stwierdzić, iż dla Członków 
OIPiP w Katowicach nie jest to tylko ustawo-
wy obowiązek, ale przede wszystkim sposób 
na to, by w sytuacji zagrożenia ludzkiego zdro-
wia i życia, być jak najbardziej pewnym swoich 
działań oraz by jakość świadczonych przez nich 
usług medycznych stała na jak najwyższym 
poziomie. Warto więc poświęcać swój prywatny 
czas, bo każda godzina spędzona na kursie czy 
konferencji może kiedyś okazać się czasem, 
gdy wiedza, którą wtedy nabyliśmy pozwoli na 
uratowanie czyjegoś życia.
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Komunikacja z pacjentem 
Techniki przydatne w trudnych rozmowach z pacjentem

Dorota Uliasz
Psycholog, autorka bloga: zadowolonypacjent.pl  

Doradza i szkoli w zakresie 
skutecznej komunikacji z pacjentem

Tym razem piszemy o kilku przydatnych technikach, które możesz wykorzystać  
w rozmowie z pacjentami. Wybrałam te metody, które się sprawdzają w Waszej pracy. 
Większość bazuje na tzw. asertywnej komunikacji, czyli na jasnym i czytelnym prze-
kazie, który nie urazi rozmówcy. Zaprezentuję sposoby przekonywania, czy wywiera-
nia wpływu.

W pracy pielęgniarek i położnych staty-
stycznie więcej jest takich… zwyczajnych roz-
mów z pacjentami, ale to te trudne kontakty 
mocniej zapadają w pamięć. Często pozostają 
w Waszych głowach, a to powoduje psychicz-
ne obciążenie. Jednym ze sposobów poradze-
nia sobie z takimi sytuacjami jest zmiana spo-
sobu myślenia, o czym już we wcześniejszych 
artykułach pisałam. Ważne są też konkretne 
umiejętności, które pokazują, jak zareagować, 
by kontakt był spokojniejszy. Chodzi o to, by 
w efekcie mieć poczucie wpływu na sytuację  
i móc samej/samemu sobie powiedzieć: zrobi-
łam wszystko, co było możliwe w tej sytuacji. 
Niestety, nie zawsze można sprawić, by pa-
cjent był zadowolony. Nie zmienimy przecież 
systemu ochrony zdrowia, nie sprawimy, że 
pacjent zawsze otrzyma – mówiąc kolokwial-
nie – to, czego chce. Dlatego też ważny jest 
sposób rozmowy z nim, bo to jest coś, na co 
mamy realny wpływ.

To, co jest ważne przy stosowaniu technik, 
które zaraz omówię, to sposób wypowiedzi. 
Jest to komunikacja niewerbalna. Na pewno 
znacie jej moc i wiecie, jak ważny jest ton 
głosu, kontakt wzrokowy, mimika itd. Te ele-
menty mocno wpływają na przekazywany ko-
munikat, szczególnie wtedy, gdy rozmowie 
towarzyszą emocje. W efekcie nasz rozmówca 

uzna przekaz albo za sztuczną, wyuczoną for-
mułę albo za szczerą wypowiedź. Asertywny 
przekaz w sferze komunikacji niewerbalnej 
to pewność siebie, brak w głosie (np. tonie, 
głośności) czy zachowaniu (np. gestach, po-
stawie ciała) agresji, czy wręcz przeciwnie 
– uległości. Wtedy techniki są skuteczne.  
W przeciwnym razie albo nie zadziałają, albo 
staną się przyczyną konfliktu.

Odmowa
Jak często pacjent słyszy słowo „nie”  

w kontakcie z personelem medycznym?  
Z moich doświadczeń wynika, że bardzo czę-
sto. Powody są różnej natury: przepisy praw-
ne czy wewnętrzne regulaminy, np. pacjentka 
przez telefon chce uzyskać informacje o wy-
nikach cytologii, a my, nie mogąc zidentyfi-
kować rozmówcy, nie mamy prawa jej udzie-
lić. Są i takie, które wynikają z organizacji 
świadczeń, np. długie terminy oczekiwania 
na wizytę u specjalisty, choć pacjent chce 
być przyjęty „na już”. W efekcie często sły-
szy od pielęgniarki i położnej: „ja nie mogę”. 
„Nie ma”, „to niemożliwe” czy też inne zwroty 
dotyczące odmowy to słowa, które mogą ła-
two zamienić pacjenta we wroga. Nikt z nas, 
będąc pacjentem/klientem/interesantem, nie 
lubi słyszeć „nie”.

Przedruk z Magazynu PiP nr 6/2020r artykułu  str. 34,35 „Techniki przydatne w trudnych rozmowach z pacjentem”

Placówki ochrony zdrowia zatrudniają psychologów dla pacjentów, ich rodzin jednakże nie 
ma psychologów dla personelu. Wychodzi się z założenia, że pracownicy w kontaktach  
z pacjentami, ich rodzinami, w relacjach między sobą mają sobie poradzić sami. Uważa się, 
że to jest wpisane w zawód medyczny. Ale często nie radzą sobie. Pracownicy medyczni na co 
dzień mają do czynienia z tymi najtrudniejszymi emocjami: chorobą, cierpieniem, śmiercią.

Ogromną trudność w komunikacji wywołują również roszczeniowe i agresywne zachowania 
pacjentów lub ich rodzin.
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Co więc zrobić, by sytuacja stała się mniej trudna?

Kilka zasad może być tutaj przydatnych:

• Mów, co jest możliwe, zamiast koncentrować się na tym, co niemożliwe. Używasz wtedy 
tzw. pozytywnego języka, który jest przyjazny pacjentowi.

Zamiast: Powiedz:

Nie mogę podać wyników cytologii przez 
telefon.

Wyniki może Pani odebrać osobiście lub 
przez upoważnioną przez Panią osobę.

• Jeśli czegoś nie możesz, mów o tym, używając formy bezosobowej. Unikniesz wtedy trud-
nej sytuacji – pacjent, słysząc: „ja nie mogę” – odbiera to bardzo osobiście, to znaczy, że 
to Ty konkretnie stajesz na jego drodze i może Cię osobiście zaatakować.

Zamiast: Powiedz:

Ja nie mogę. Zgodnie z przepisami/regulaminem/ze 
względu na ochronę danych osobowych…

• Pamiętaj o przydatnej zasadzie w kontaktach z pacjentem: gdy możesz coś obiecać, mów 
w swoim imieniu, jeśli musisz odmówić– używaj formy bezosobowej.

• W sytuacji, gdy pacjent jest zdenerwowany, na początku rozmowy wyraź zrozumienie 
(empatię). Na przykład: „Rozumiem, że to trudna dla Pani sytuacja”.

Ta technika bazuje na prostym psycholo-
gicznym mechanizmie: ludzie lubią słuchać 
osób, które się z nimi zgadzają. W ten spo-
sób sprawisz, że pacjent zacznie Cię słuchać. 
To dobry punkt wyjścia do tego, by przekazać 
mu informację/wyjaśnić sytuację, itd.

Świadome wykorzystywanie tej metody za-
kłada, że jeśli w wypowiedzi pacjenta, który 
spiera się z nami są jakieś punkty, z którymi 
zgadzamy, to zaczynamy rozmowę od nich.

„Zdarta płyta”

Technika ta polega na powtarzaniu tego 
samego argumentu kilkukrotnie. Zamiast – 
co często robimy – szukać nowych wyjaśnień 
w trudnej rozmowie z pacjentem, po prostu 
powtarzamy swoje stanowisko. Oczywiście 
powtarzana przez nas wypowiedź może być 
zmodyfikowana, bo nie chcemy, by wyglądało 
to jak „papugowanie”. W tej metodzie chodzi 
o to, by nie dodawać nowych argumentów, 
czy też nie tłumaczyć się. Jest ona szczególnie 
przydatna, gdy ktoś próbuje wywrzeć na nas 
presję. Czasami zapętlamy się w trakcie ta-
kiego dialogu i na każdy zarzut pacjenta chce-
my odpowiedzieć. My odpowiadamy, a pacjent 
stawia kolejny zarzut i tak rozmowa toczy się 

Stosując tę technikę, bądź realistą. Nie 
oczekuj, że pacjent będzie zadowolony, że 
sprawa nie potoczyła się po jego myśli. Twoim 
celem jest zminimalizowanie jego niezadowo-
lenia i dzięki temu uniknięcie trudnej sytuacji. 

Tam, gdzie możesz, zgódź się z pacjen-
tem

Pacjent, nawet czasami podświadomie, w 
trudnej rozmowie oczekuje, że będziemy się 
z nim spierać, czy też bronić swojego zdania. 
Taka postawa ze strony personelu medyczne-
go ułatwia mu prowadzenie sporu. Każde tłu-
maczenie jest dla niego jak prezent, może od 
razu przedstawić swój kontrargument. Dlate-
go tak mocno działa zasada: tam, gdzie mo-
żesz, zgódź się z pacjentem, gdyż zmienia to 
spojrzenie na sytuację.

Wyobraźmy sobie, że pacjentka skarży się 
na niedogodności: „A kiedyś to nie było tylu 
formalności, nie chcieliście takich dokumen-
tów”. 

Zamiast się tłumaczyć, zgódź się z pa-
cjentem: „Zgadza się, tak jak Pani zauważyła 
zmieniły się zasady, bo obowiązują nas nowe 
przepisy. Dlatego proszę pamiętać, by idąc na 
szczepienie z dzieckiem zabrać….” 
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niemalże w nieskończoność. „Zdarta płyta” 
pozwala uniknąć zbędnej dyskusji, jednocze-
śnie z zachowaniem szacunku do rozmówcy. 

Taktyczna przerwa

Zdarzają się w pracy z pacjentem sytuacje, 
gdy emocje są duże. Myślę przede wszystkim 
o emocjach ze strony pacjenta, ale jak zdaje-
cie sobie sprawę mogą one dotyczyć również 
Was. Kłopotem w sytuacji np. zdenerwowa-
nia, jest to, że przestajemy słyszeć argumen-
ty drugiej strony. To trochę tak, jakby logicz-
ne myślenie wyłączyło się na pewien czas.

Dlatego pomocną techniką w takiej sytu-
acji może być taktyczna przerwa. 

Jest ona łatwiejsza do zastosowania w roz-
mowie telefonicznej. Możesz powiedzieć pa-
cjentowi, że potrzebujesz skonsultować się 
w jego sprawie z innym pracownikiem (np. 
przełożoną ) i poprosić go, by poczekał chwilę 
przy telefonie. Taktyczna przerwa to czas dla 
Ciebie, żeby uspokoić się i zebrać my-
śli, czyli hasło „inny pracownik/szef” 
to po prostu pretekst. Jeśli pacjent 
jest w szpitalu/przychodni – również 
możesz technikę tę wykorzystać, ale 
pamiętaj o jednej kwestii – byłoby do-
brze, gdyby pacjent mógł uspokoić się 
w trakcie taktycznej przerwy. Jest to 
możliwe, pod warunkiem, że w koło 
nie ma innych osób, które włączą się w 
dyskusję. Wtedy, zamiast oczekiwane-
go efektu, możemy mieć odwrotną sy-
tuację: emocję będą jeszcze większe. 

Asertywne stawianie granic

Według mnie to bardzo trudna tech-
nika i właściwie ostateczność. Ważne 

jest, by jej nie nadużywać. Stosujemy ją, gdy 
inne próby delikatnego zwrócenia uwagi nie 
zadziałały. Dotyczy to sytuacji, gdy zachowa-
nia pacjenta nie można zaakceptować: agre-
sja słowna, wulgaryzmy itd. 

W literaturze można spotkać kilka warian-
tów tej metody, poniżej formuła, która według 
mnie jest najbardziej przydatna.

Po pierwsze stanowczym, ale i spokojnym 
tonem głosu powiedz: „Nie życzę sobie, aby 
Pan mówił do mnie podniesionym głosem/
używał w rozmowie ze mną wulgaryzmów” lub  
„Nie życzę sobie, by Pan w taki sposób ze mną 
rozmawiał”. 

Po drugie, jeśli pacjent nie zmieni swojego 
zachowania, pokaż konsekwencje: „Jeżeli nie 
przestanie Pan używać takiego słownictwa/ 
krzyczeć, zakończę rozmowę”. Ta sankcja 
musi być realna i możliwa do wyegzekwowa-
nia.

Po trzecie zakomunikuj (wyegzekwuj kon-
sekwencje): „Bardzo mi przykro. Nie będę 
kontynuowała tej rozmowy w takim tonie”.

Technika ta jest trudna do zastosowania ze 
względu na:

1. Używane słownictwo. Nie zadziała, gdy za-
miast opisu zachowania pacjenta (np. uży-
wa Pan niecenzuralnych słów), przyklejamy 
mu etykiety typu: jest Pan niekulturalny. 
Wtedy zamiast pomóc w rozwiązaniu sytu-
acji, spowoduje jeszcze większy konflikt.

2. Mimo, że zastosujemy ją zgodnie ze sztuką 
– pacjent źle ją przyjmie. Dla niego może 
kojarzyć się z groźbą.
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Hypodermoclysis
Mało powszechna metoda podawania leków

Edyta Wach
Mgr pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny św. Jana Pawła II

Zakład Opiekuńczy Leczniczy Krzyżowice
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” Żory

Dzwoni telefon odbieram: 
- Edyta mam problem.
- Co się stało?
- Mam zlecenie na wlew 500 ml 0,9%Nacl.
- No i?
- Nie potrafię założyć wkłucia. Pacjentka po udarze leżąca bez kontaktu, reakcja na bodźce 

zewnętrzne zachowana w stopniu umiarkowanym. Żyły "uciekające", pękają. 
- Hm...no to hypodermokliza !
- Że co?
- Podaj adres zaraz podjadę.

Przytoczona historia, to wzięta z życia sy-
tuacja, z którą dość często spotykają się pie-
lęgniarki opieki paliatywnej, długoterminowej 
zarówno w domu pacjenta, jak i w placówce 
opiekuńczo-leczniczej. Biorąc pod uwagę wiek 
i osobliwość pacjentów starszych, geriatrycz-
nych należy zdawać sobie sprawę z tego, że 
często występują u nich zaburzenia homeosta-
zy przejawiające się niechęcią do przyjmowa-
nia płynów, a w konsekwencji prowadzące do 
odwodnienia. Takie zaburzenia spowodowane 
są trybem życia oraz wszelkimi zaburzeniami 
i chorobami charakterystycznymi dla okresu 
starości, jak: demencja, choroba Alzheimera, 
cukrzyca, choroby z podwyższoną temperatu-
rą i długotrwałym unieruchomieniem. 

Przyczyną odwodnienia może być także za-
awansowane stadium choroby nowotworowej, 
z typową dla niego kacheksją, czyli wstrę-
tem do przyjmowania płynów, nudnościami, 
wymiotami, biegunkami, zaparciami, zabu-
rzeniami nastroju i zaburzeniami psychicz-
nymi.  W przypadkach silnego odwodnienia i 
wyniszczenia organizmu nowoczesna medy-
cyna podsuwa metodę terapeutyczną nawad-
niania podskórnego – hypodermoclisis, która 
niestety jest ciągle mało powszechna. O ile 
obecnie nikogo nie dziwi podskórne podawa-
nie insuliny, drobnocząsteczkowych heparyn, 
innych leków czy przezskórne wprowadzanie 
farmaceutyków, a nawet opioidów np. w po-
staci plastrów, o tyle podskórne nawadnianie 
przez podawanie płynów infuzyjnych, szokuje 
nie tylko chorych, ale także personel medycz-
ny. Szkoda – ponieważ ta skuteczna metoda 
śmiało mogłaby znaleźć codzienne zastosowa-
nie w opiece paliatywnej i geriatrii. 

Hypodermoclisis to bezpieczna i 
efektywna metoda podskórnego na-
wadniania chorych w stanie średnio 
nasilonego odwodnienia, przebiegają-
ca na zasadzie wkłuć, z zastosowaniem 
materiałów syntetycznych, pozwalają-
cych na długotrwałe i pozbawione ry-
zyka podawanie płynów infuzyjnych 
oraz niektórych leków stosowanych w 
terapii objawowej. 
Stosowanie hypodermoklizy jako sprawdzo-

nej metody podawania płynów i leków staje 
się szczególnie zasadne  w sytuacjach, w któ-
rych nie ma konieczności szybkiego i ratujące-
go życie nawodnienia organizmu, a występują 
utrudnienia z założeniem wkłucia obwodowego 
lub centralnego. Wyjątkowym wskazaniem ze 
względu na bezpieczeństwo i łatwość obsłu-
gi jest stosowanie hipodermoklizy u chorych 
przebywających w domu, pod opieką pielę-
gniarki i rodziny. 

Inne wskazania do stosowania hipodermo-
klizy dotyczą pacjentów:

• wyniszczonych, osłabionych –  bez możli-
wości doustnego przyjmowania leków,

• otyłych; 
• po licznych chemioterapiach;
• z zaburzeniami krążenia;
• z niewyczuwalnym tętnem obwodowym;
• z obrzękami limfatycznymi;
• niewspółpracujących, pobudzonych psy-

choruchowo;
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• z tendencją do odczynu zapalno-zakrzepo-
wego przy wkłuciu dożylnym; 

• z rozległymi ranami i naciekami nowotwo-
rowymi w miejscu wkłucia;

• przy przewlekłej sterydoterapii;
• z zaburzeniami wchłaniania z przewodu 

pokarmowego;
• niekwalifikujących się do transportu w celu 

założenia wkłucia centralnego lub obwo-
dowego;

• pod opieką domową, w sytuacji braku wy-
kwalifikowanego personelu;

• z uporczywymi nudnościami i wymiotami;
• w sytuacjach konieczności częstej zmiany 

wkłuć, z powodu szybko powstającej ich 
niedrożności;

• z nasilonym zespołem żyły głównej górnej.
Hypodermoklizę wykonuje się przez wkłu-

cie podskórne, zakładane najczęściej w górnej 
części klatki piersiowej poniżej obojczyka lub 
na zewnętrznej powierzchni uda, na plecach 
poniżej lub powyżej łopatki, na zewnętrznej 
powierzchni ramienia albo na brzuchu. 

Tradycyjnie stosuje się igłę typu „motylek” 
wyposażoną w dren ułatwiający podawanie le-
ków lub u osób uczulonych na nikiel, wykorzy-
stuje się kaniule (cewniki) syntetyczne. 

Na dobę można podać do 3 l płynów, najle-
piej w 6 porcjach po 500 ml, podanych w ciągu 
godziny. Co ważne – podawanie do 25 kropli 
na minutę zwykle zmniejsza ryzyko powstania 
miejscowego obrzęku, jednak ostateczne daw-
kowanie i  prędkość podawania danych roztwo-
rów powinno być ustalone z lekarzem.

Zgoda chorego jest pierwszoplanowym wa-
runkiem nawadniania metodą hypodermoclisis. 
Jej brak jest niezaprzeczalnym przeciwwskaza-
niem, wśród których wymienić należy ponad-
to: przewodnienie organizmu, małopłytkowość 
i inne zaburzenia krzepnięcia krwi, bezwzględ-
ne wskazanie do dożylnego podawania leków 
(konieczność podania powyżej 3 l płynów/24 h, 
niektóre płyny, leki) oraz ostry stan zagrożenia 
życia. Zbyt cienka tkanka podskórna oraz zły 
stan skóry w postaci uszkodzeń, miejscowego 
stanu zapalnego czy obrzęku limfatycznego –  
stanowią przeciwwskazania miejscowe dla hy-
podermoklizy. 

Pamiętajmy - hypodermokliza to metoda 
szczególnie przydatna w opiece paliatywnej 
oraz u osób w podeszłym wieku, chociaż bywa 
też stosowana u dzieci. Pozwala w  wielu przy-
padkach uniknąć hospitalizacji, zapewnia kom-

fort choremu, jest prosta (łatwa do opanowania 
przez opiekuna chorego) i tania. Ponadto wiąże 
się z mniejszym ryzykiem powikłań ogólnych 
i miejscowych niż droga dożylna. Dzięki naczy-
niom włosowatym tkanki podskórnej możliwe 
jest szybkie, całkowite i bezpieczne wchłania-
nie potrzebnych organizmowi płynów i leków. 
Dlatego, biorąc pod uwagę atuty hypodermo-
klizy, aż trudno uwierzyć, że jest tak mało roz-
powszechniona i doceniana wśród medyków.

 O tej możliwości nawodnienia nie zawsze 
informuje się studentów medycyny, a pielę-
gniarki swoją wiedzę na jej temat czerpią tyl-
ko dzięki własnej determinacji, ustawicznemu 
podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,  a także 
poprzez publikowanie przeprowadzanych ba-
dań, opisów przypadków i prac poglądowych, 
ucząc się od siebie nawzajem oraz harmonijnie 
współpracując. 

W tym miejscu warto wrócić do historii ze 
wstępu artykułu, która porusza temat współ-
pracy w zespole opieki długoterminowej. Waż-
ny, choć mało powszechny temat przywileju, 
jakim jest praca w zgranym zespole. W zespo-
le, w którym każdy ma własne umiejętności, 
wiedzę, doświadczenia, dzięki którym uczymy 
się od siebie nawzajem. W zespole, w którym 
możemy na siebie liczyć, w którym nie musimy 
się bać, gdy czegoś nie wiemy, bo mamy świa-
domość, że wspólnie rozwiążemy każdy pro-
blem z korzyścią dla nas samych, ale przede 
wszystkim dla naszych  podopiecznych. Dzięki 
współdziałaniu, niezakłóconemu przepływowi 
informacji pomiędzy sobą, wzajemnemu sza-
cunkowi oraz znajomości swoich ról osiągamy 
nasze cele, dotyczące zawsze w pierwszej ko-
lejności dobrostanu naszych pacjentów. Każda 
osoba z zespołu dokłada swoją cegiełkę do bu-
dowy kompleksowej opieki nad pacjentem, bo 
tylko takie podejście stanowi klucz do efektyw-
nej opieki zdrowotnej. 
Piśmiennictwo:
• Bańkowska-Polak D., Sałamacha M., Hypoder-

moclisis i podskórne podawanie leków w opiece 
paliatywnej – nasze doświadczenia, Nowa Medy-
cyna 2004/2. 

• Bętkowska I., Grądalski T., Białoń-Janusz A., 
Techniki zabiegów – wlew podskórny, Medycy-
na Praktyczna,  https://www.mp.pl/chirurgia/
technika-operacyjna/84876,techniki-zabiegow-
wlew-podskorny

• Malec E., Wlewy podskórne. Medycyna Praktycz-
na, https://www.mp.pl/pacjent/badania_zabiegi
/173863,wlewy-podskorne 

• Żukowska I., Hypodermoclisis i podskór-
ne podawanie leków, https://www.termedia.
pl/f/f/80bd449bf5e4d2280fe63775d49d2e0c.pdf 
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Czy położna może wykonywać badanie USG?
Marta Łukasz

Starsza położna specjalistka,
Centrum Medyczne „Żelazna” sp. z o.o.

Wykonywanie badania USG przez położną wciąż niesłusznie budzi wiele wątpliwości 
zarówno w środowisku medycznym, jak i poza nim. Celem artykułu jest więc wskaza-
nie podstawy prawnej upoważniającej położne do samodzielnego wykonywania bada-
nia USG oraz ukazanie obszarów, gdzie można w praktyczny sposób wykorzystywać 
zdobytą wiedzę i umiejętności w polskich realiach.

Położna może samodzielnie wykonywać ba-
dania ultrasonograficzne po ukończeniu stu-
diów drugiego stopnia na kierunku Położnic-
two.

Jednak w związku z dynamicznym rozwo-
jem nauki wskazana jest dalsze poszerzanie 
i aktualizowanie wiedzy oraz umiejętności w 
trybie kształcenia podyplomowego.

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. 2020 poz. 562 
ze zm.) mówi o tym, że wykonywanie zawo-
du położnej polega m.in. na rozpoznawaniu i 
monitorowaniu ciąży fizjologicznej oraz kiero-
waniu kobiety ciężarnej na badania konieczne 
do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży 
wysokiego ryzyka.

Ustawa zobowiązuje położne do realizacji 
zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, le-
czenia i rehabilitacji, aczkolwiek zgodnie z pkt 
9 położna może również w określonym zakre-
sie udzielać ww. świadczeń samodzielnie, w 
tym również świadczeń zapobiegawczych. W 
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 28 
lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
świadczeń zapobiegawczych, diagnostycz-
nych, leczniczych i rehabilitacyjnych udziela-
nych przez pielęgniarkę albo położną samo-
dzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. poz. 
497) ustawodawca uściśla jakie konkretnie 
badania może wykonywać położna samodziel-
nie, to znaczy bez zlecenia i obecności leka-
rza.

 Zgodnie z § 2 Rozporządzenia:
Pielęgniarka lub położna może udzielać 
samodzielnie bez zlecenia lekar-
skiego świadczeń zapobiegawczych, 
diagnostycznych, leczniczych i reha-
bilitacyjnych, zgodnie z posiadaną 
wiedzą i umiejętnościami nabytymi po 
ukończeniu szkoły pielęgniarskiej lub 
szkoły położnych.

Aktualnie kształcenie w zawodzie położnej 
realizowane jest na poziomie uniwersyteckim 
w trybie 2-stopniowych studiów: licencjackich 
(3 lata) i magisterskich (2 lata).

Standardy dotyczące realizacji procesu 
kształcenia położnej zatwierdzone przez Mini-
sterstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opi-
sują kompetencje w dziedzinie diagnostyki 
ultrasonograficznej, które uzyskuje absolwent 
studiów drugiego stopnia na kierunku położ-
nictwo.
Magister położnictwa: 
 (…)
b.w13. zna/rozumie możliwości obrazowania 

przy różnych drogach dostępu z zas-
tosowaniem nowoczesnej aparatury 
do diagnostyki ultrasonograficznej;

b.w14.  zna zasady wykonywania badania ul-
trasonograficznego narządów jamy 
brzusznej i miednicy mniejszej oraz 
narządu rodnego kobiety, w tym ko-
biety ciężarnej, kobiety rodzącej i ko-
biety w okresie połogu;

b.w15.  zna techniki wykonywania i zasady 
asystowania przy zabiegach wykony-
wanych przy użyciu ultrasonografu;

b.w16.  zna zastosowanie badania ultra-
sonograficznego w diagnostyce 
niepłodności;

b.w17.  zna zasady opisu i interpretacji diag-
nostyki ultrasonograficznej ciąży po-
jedynczej i wielopłodowej;

b.w18.  zna zasady wykonywania, oceny i do-
kumentowania badania serca płodu 
za pomocą różnych technik ultra-
sonograficznych;

b.w19.  zna regulacje prawne i zasady ety-
czne dotyczące udzielania specjal-
istycznych świadczeń zdrowotnych w 
zakresie diagnostyki ultrasonografic-
znej w położnictwie i ginekologii;

Przedruk z Magazynu PiP nr 6/2020 r. artykułu ze str. 28,29,30 pt. „Czy położna może wykonywać USG”.
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b.u14.  potrafi wykonywać badanie ul-
trasonograficzne narządów jamy 
brzusznej i miednicy mniejszej 
oraz wstępnie oceniać i opisywać 
wynik badania;

b.u15.  potrafi różnicować anatomię ultra-
sonograficzną narządu rodnego w 
różnych okresach życia kobiety i 
wstępnie interpretować podstawo-
we wyniki badań ultrasonograficz-
nych;

b.u16.  potrafi rozpoznawać wczesną ciążę 
i jej umiejscowienie oraz oceniać 
prawidłowość rozwoju pęcherzyka 
ciążowego, a także wiek ciążowy, 
masę, dojrzałość płodu i jego poło-
żenie;

b.u17.  potrafi wykonywać badanie ultra-
sonograficzne ciąży niskiego ryzy-
ka, oceniać prawidłowość jej roz-
woju, wielkość płodu, wykluczać 
duże wady anatomiczne płodu, 
oceniać stan płodu i popłodu (ło-
żyska i płynu owodniowego) oraz 
opisywać wynik tego badania;

b.u18.  potrafi dokonywać wstępnej oceny 
płodu i struktur w otoczeniu pło-
du oraz pogłębionej oceny serca, 
układu krążenia i innych struktur 

płodu za pomocą różnych technik 
ultrasonograficznych;

b.u19.  potrafi wykonywać badanie ultra-
sonograficzne w ginekologii w oce-
nie nieprawidłowych zmian w ob-
rębie narządu rodnego;

b.u20.  potrafi interpretować podstawowe 
wyniki badań ultrasonograficznych 
z wykorzystaniem techniki prze-
zpochwowej, przezodbytniczej i 
przezbrzusznej w położnictwie i gi-
nekologii;

b.u21.  potrafi określać, w jakich stanach 
klinicznych, przy jakich podej-
rzeniach i przy uzyskaniu jakich 
obrazów powinno być wykonane 
konsultacyjne badanie ultrasono-
graficzne.

(Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego z dn. 26 lipca 2019 r. w spra-
wie standardów kształcenia przygotowujące-
go do wykonywania zawodu lekarza, lekarza  
dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, 
diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ra-
townika medycznego (Dz.U.2019 poz.1573 ze 
zm.).

Kształcenie położnych po ukończeniu stu-
diów licencjackich i magisterskich odbywa 
się w trybie podyplomowym koordynowanym 
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i nadzorowanym przez Centrum Kształce-
nia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
(CKPPiP), w którego ofercie brakuje obecnie 
szkolenia dedykowanego wyłącznie diagnosty-
ce ultrasonograficznej. Z tego powodu wiele 
położnych decyduje się na udział w kosztow-
nych kursach dla lekarzy. 

Ponadto w chwili obecnej Polskie Towarzy-
stwo Ultrasonograficzne (PTU) jako warunek 
uzyskania certyfikatu wskazuje posiadanie 
dyplomu lekarza. Towarzystwo ma pełną do-
wolność w ustalaniu zasad, co do tego kto  na 
jakich zasadach może uzyskać jego certyfikat, 
ponieważ przepisy prawa nie regulują wyda-
wania takich zaświadczeń. W związku z po-
wyższym położne nie mają możliwości ubie-
gania się o Certyfikat, pomimo ukończenia 
niezbędnych kursów (patrz www.usg.com. pl/
page/102/zasady-uzyskiwaniai  - p r z e d l u 
z a n i a -wa z n o s c i - ertyfikatow.html). Or-
ganizacji kursów dla położnych w zakresie ba-
dań ultrasonograficznych podejmują się więc 
niektórzy organizatorzy kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych, proponując 
odbycie ich w formie kursów dokształcających.

Gdzie położne mogą robić USG?
Położne pracujące w klinikach leczenia 

niepłodności, poprzez wykonywanie cyklicz-
nych badań ultrasonograficznych, uczestniczą  
w procesie monitorowania cyklu oraz rozpo-
znawaniu i obserwacji ciąży na wczesnym eta-
pie rozwoju.

Pracując w publicznych/prywatnych przy-
chodniach lub prowadząc własną działalność 
gospodarczą, mogą również wykorzystać swo-
ją wiedzę i umiejętności z zakresu USG, pro-
wadząc ciąże fizjologiczne.

Pierwszym referencyjnym badaniem USG  
w ciąży jest badanie między 11. a 14. tygo-
dniem ciąży, kolejne badanie wykonuje się 
między 18. a 22. tygodniem ciąży (Rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 
2019 r. w sprawie standardu organizacyjne-
go opieki okołoporodowej (Dz.U. 2018 poz. 
1756).

W praktyce ambulatoryjnej i szpitalnej ba-
danie USG może być stosowane również do 
działań profilaktycznych, kontroli okołoporo-
dowej – położenie, ustawienie płodu, umiej-
scowienie łożyska, diagnostyki krwawień po 
porodzie, diagnostyki zapalenia błony śluzo-
wej, oceny blizny po cięciu cesarskim, powi-
kłań pooperacyjnych, oceny ilości moczu za-

legającego w pęcherzu moczowym po mikcji 
oraz jako wsparcie przy problemach z lakta-
cją. Wiedza z zakresu USG ułatwia położnej 
interpretację wyników badań USG dostarcza-
nych przez pacjentki, edukację ciężarnych w 
zakresie badań przesiewowych i celowości 
wykonania konkretnych badań.

W trosce o bezpieczeństwo oraz najwyższą 
jakość wykonywanych świadczeń, powinny 
być one wykonywane przez osoby posiadają-
ce uprawnienia i kwalifikacje do ich wykony-
wania, potwierdzone odpowiednimi dokumen-
tami wydawanymi przez organizacje krajowe 
oraz międzynarodowe, poddające swe wyniki 
okresowej kontroli i audytowi.

W chwili obecnej dokumentami po-
twierdzającymi ww. umiejętności i kwa-
lifkacje są certyfikaty wydawane przez  
Sekcję USG Polskiego Towarzystwa Ginekolo-
gów i Położników (Rekomendacje Sekcji Ultra-
sonografii Polskiego Towarzystwa Ginekolo-
gicznego w zakresie przesiewowej diagnostyki 
ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu pra-
widłowym 2015) oraz certyfikaty międzyna-
rodowych organizacji tj. The Fetal Medicine 
Foundation, FMF (http://fetalmedicine. org; 
http://acog.org; http://isuog. org). Położna 
może uzyskać Certyfikat

FMF – prawo angielskie nie dyskryminu-
je zawodu położnej. Położne mają prawo do 
samodzielnego wykonywania i interpretowa-
nia badań USG w przebiegu ciąży fizjologicz-
nej również w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, 
Hiszpanii, Holandii, Irlandii oraz Szwecji. Przy-
kład praktyki położnych w krajach Unii Euro-
pejskiej wskazuje na to, że taka działalność 
jest możliwa (Dmoch-Gajzlerska E. i wsp., 
USG dla położnych, Warszawa, Wydawnictwo 
Lekarskie PZWL 2012). Należy podkreślić, że 
nie tylko położna odsyła ciężarne na badania 
referencyjne I i II trymestru, robią to również 
lekarze nie posiadający certyfikatów polskich 
i światowych.

Położna w ramach własnej praktyki może 
wykonywać badania USG jedynie odpłatnie, 
ponieważ nie są one refundowane przez NFZ.

Pomimo niezbyt optymistycznych realiów 
towarzyszących aktualnie położnym, które 
interesują się diagnostyką USG, zachęcamy 
do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności  
w tym zakresie, co niewątpliwie w przyszłości 
ma szansę przełożyć się na większą satysfakcję 
z pracy i dalszy wzrost prestiżu i autonomii 
zawodowej położnych.
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Świąteczne rozważania w czasie pandemii
Hanna Paszko 

Członek Komisji Etyki przy NRPiP

Narodził się Jezus Chrystus, bądźmy weseli, 
Chwałę Mu na wysokości nucą Anieli. 
Gloria, gloria in ekscelsis Deo !  [ 1 ]. 
 
Bardzo pięknie brzmią słowa kolędy śpiewanej przy wigilijnym stole. Zachęcają do radości, do 

składania sobie nawzajem serdecznych życzeń. Pomimo niepokoju i dręczącej ludzkość pande-
mii, właśnie teraz, przybliża się do nas ten bardzo wyjątkowy i niezwykły czas. Jak się do niego 
przygotować, jak świętować ??? Wszystko się przecież zmieniło jakby świat stanął na głowie ! 
Niepewność dnia i następnego pielęgniarskiego dyżuru boleśnie paraliżuje! 

Od najmłodszych lat przedświąteczny zimo-
wy czas pamiętamy jako urokliwy i tajemniczy, 
z racji pełnego pozytywnych emocji oczekiwa-
nia. Oczekiwania na to wszystko  co wydarzało 
w czasie świąt Bożego Narodzenia. Pamiętamy 
kolorowe pierniki, makówki, pachnący ciepłem 
dom, wigilijny wieczór, kolędy, prezenty. Ro-
ześmiane dziecięce buzie, młodzieńcze ma-
rzenia, najpiękniejsze opowiadania dorosłych 
i zapach choinki pachnącej  lasem.

Pamiętamy przedświąteczne dni w pracy. 
W rytmie dyżurowego oczekiwania, odlicza-
ne dni do tych ważnych Świąt zawsze miały 
wielką wartość. Każdy chciał świętować – ale 
ktoś musiał pracować! Grafiki były przygoto-
wywane dużo wcześniej. To taka zawodowa 
specyfika, umiejętność dzielenia się sobą i 
swoimi rolami w domu i w pracy. W świątecz-
ne dni, dobrze to pamiętam, szpitalne łóżka 
były przeważnie pozajmowane. Pamiętam, że 
nie jeden raz w wigilijny wieczór opuszczałam 
swoich bliskich i szłam na zaplanowany dyżur 
do szpitala. Choroby, wypadki, operacje i inne 
nieszczęścia krążące wśród ludzi, nigdy nie ro-
biły sobie świątecznej przerwy…

Tak też powinno być teraz, w roku 2020. 
Pomaganie ludziom chorym i potrzebującym 
jest  wpisane w pielęgniarstwo i pielęgniarską 
troskę. / - / „ Pomagając bliźnim, potwierdza-
my prawdę o człowieku, o jego człowieczeń-
stwie – tę prawdę, której świat potrzebuje 
dzisiaj bardziej niż chleba „ / ks. J. Tischner 
/ [ 2 ] 

Tak powinno być – ale nie jest! Pandemia 
zagościła na dobre w naszym kraju, w na-
szych domach, miejscach pracy i w naszych 
myślach. Przyniosła i każdego dnia przyno-

si nowe sytuacje stresogenne, ograniczenia, 
ogromny niepokój i stałe, realne zagrożenie. 
Nikt nie wie  jak długo jeszcze ta niewiadoma 
potrwa. Nikt nie wie kiedy powróci upragniony 
spokój, kiedy powstaną nowe pozytywne pielę-
gniarskie plany i przewidywalne dyżurowe gra-
fiki. Strach przed zachorowaniem i ryzykiem 
powikłań zagląda w oczy, w pełnym tego słowa 
znaczeniu, nie tylko osobom potrzebującym 
pomocy. Strach patrzy w oczy pielęgniarek  
w każdej dyżurowej godzinie!!! 

W niepewności jutra, z wielkim bólem w ser-
cu pytamy siebie nawzajem: jak w aktualnej 
rzeczywistości trwać i przybliżać się z nadzieją 
do świątecznej atmosfery? Jak nieustannie od-
powiedzialnie dyżurować gdy ludzi i ludzkich 
rąk do pracy brakuje? Jak odpowiednio szyb-
ko przyjmować, akceptować i wdrażać w życie 
nieustannie zmieniające się przepisy i proce-
dury, obserwując równocześnie trudności dnia 
codziennego? Jak przynosić potrzebującym 
ulgę w cierpieniu nie wiedząc co przyniesie ju-
trzejszy dzień? 

Stały długotrwały stres i przedłużające się 
przemęczenie osłabiają organizmy pielęgnia-
rek. Wyczerpane pracą pielęgniarki słabną. 
Skąd czerpać motywację do wielkiego wysił-
ku gdy zapasy energetyczne zmniejszyły się 
a przewlekłe własne dolegliwości zaostrzyły? 
W jaki sposób oszukać zmęczenie fizyczne  
i psychiczne nie  mając czasu na odpoczynek? 
Coraz częściej słychać wypowiedzi, że „to jest 
wojna!„. Uruchamiane są zapasy materiałowe 
z różnych rezerw, bo taka jest potrzeba chwi-
li.  Zgadzamy się z tym, bo ta trudna walka  
z niewidocznym wirusem jest priorytetem. 
Ale w realnym pielęgniarskim świecie nie ma  
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(i nikt tego nie przewidział!) zapasowych lub 
rezerwowych pielęgniarek!!! 

Uważam, że potrzeba prawdziwej iskierki 
NADZIEI, prawdziwego męstwa w postawie 
życiowej i zawodowej, aby radosnego oczeki-
wania na przybliżające się święta nie zagubić, 
nie zamienić w smutek. Na świąteczny pielę-
gniarski uśmiech czekają nie tylko ludzie cho-
rzy. Na pielęgniarkę - żonę, mamę, siostrę, 
babcię czekają całe rodziny! Jestem głęboko 
przekonana, że pielęgniarki, z racji dużych po-
kładów piękna i dobra, które w swoich wnę-
trzach noszą,  i tym razem poradzą sobie ze 
wszystkim, i jak zawsze, nie zawiodą ! Bo taka 
jest PIELĘGNIARSKA  NIEWIDZIALNA SIŁA  !!! 

Starsze wiekiem pokolenie pielęgniarek, do 
którego ja też należę, bardzo dobrze pamięta 
przygnębienie i brak radości w powodu zbli-
żających się świąt Bożego Narodzenia. Podob-
nie  jak teraz chociaż powód był zupełnie inny. 
Szczególnie mocny niepokój wystąpił wśród 
nas – śląskich pielęgniarek. To zdarzyło się 
w grudniu 1981 roku! Obawy o nieprzewidy-
walne zdarzenia zniszczyły dyżurowy spokój. 
Ogłoszono w Polsce stan wojenny, wielu ludzi 
trafiło do ośrodków odosobnienia albo do wię-
zienia. A wydarzenia w Kopalni Wujek zraniły 
bardzo mocno pielęgniarskie serca gdy pomoc 
niesiona była  bezskuteczną!!! 

Zupełnie inny czas, inne wydarzenia ale za-
grożenie podobne do trwającego teraz. Też był 
stres, niepokój, były łzy i żołnierze z bronią w 
ręku na ulicach. Nie było telefonów, nie było 
jedzenia w sklepach, nie było możliwości kon-
taktu z bliskimi. Świadomość, że można zo-

stać zaaresztowanym i nie wrócić do domu po 
dyżurze była trwałym paraliżującym stresem  
! Ale właśnie wtedy, tuż obok zagrożeń pojawi-
ła się przepiękna wzajemna życzliwość kobie-
ca, pielęgniarska. Podawałyśmy sobie nawza-
jem pomocną dłoń, w pracy i w problemach 
domowych. W dyżurkach pielęgniarskich ( 
jakby na przekór złym wydarzeniom!) pojawi-
ły się skromne małe choinki. Obok, na stoliku, 
świąteczne smakołyki, które same wypiekały-
śmy w swoich domach. Nadzieja na lepsze dni  
w przyszłości dodawała nam skrzydeł. Pozwa-
lała pracować i działać w konspiracji. Pokony-
wałyśmy strach wspierając się wzajemnie.

Bo taka była PIELĘGNIARSKA NIEWIDZIAL-
NA SIŁA!

Nie zapominałyśmy o pomocy dla uwięzio-
nych kobiet na naszym terenie. Te  dzielne ko-
biety różnych zawodów były nam pielęgniar-
kom szczególnie bliskie. Doskonale pamiętam 
tą tajemniczą przedświąteczną pomoc dla 
nich. Najpierw gromadziłyśmy najbardziej po-
trzebne rzeczy. Ukrywałyśmy te rzeczy w szaf-
kach pomiędzy pielęgniarskimi fartuchami. 
Potem dyskretnie, na umówiony sygnał i bez 
podejrzeń pozostałych pracowników ( bo nie 
wszyscy pomagali !) przekazywałyśmy dalej 
te skromne paczki w kartonach po mydle. Po-
magałyśmy bezimiennie z dobroci serc. Bardzo 
bolało już samo myślenie o tych internowa-
nych kobietach.  Obdarowanymi były kobiety z 
ośrodka odosobnienia znajdującego się w By-
tomiu – Miechowicach. Zagrożenie było bardzo 
duże, strach paraliżował - ale świąteczny czas 
wzbudzał najszlachetniejsze uczucia… 



2727

Z doświadczeń własnych i starszego poko-
lenia wiemy, że żadne zagrożenie nie jest w 
stanie uciszyć pragnień związanych przybliża-
niem się do  świąt  Bożego Narodzenia. Wie-
rzę, że w tym roku także pielęgniarki drżą-
cym głosem i wzruszonym sercem zaśpiewają 
w wigilijną noc najpiękniejsze kolędy. Zaśpie-
wają o nadziei, która ubogaca i motywuje do 
odważnych działań. Wierzę jeszcze w to, że 
świąteczny czas przyniesie maleńkie promy-
ki dobroci przeznaczonej dla przemęczonych 
pielęgniarek. Może gdzieś wdzięczna pacjent-
ka lub rodzina pacjenta sprawi niespodzian-
kę, powie miłe słowa, podaruje miseczkę ma-
kówek, pudełeczko pierników własnoręcznie 
ozdobionych albo zapewni o stałej modlitwie 
w intencji dzielnych pielęgniarek… 

Prawdą jest, że aktualnie ponoszonego 
pielęgniarskiego trudu, poświęcenia i wysiłku 
nie da się porównać z żadnym innym wysił-
kiem ! Nie można go przeliczyć na złotówki ani 
żadną  inną walutę. Nie można go zmierzyć, 

zważyć w laboratorium, ukazać w formie  liczb 
czy wskaźników i wykresów. Ten niekończący 
się ponadludzki pandemiczny trud połączony 
z ponoszonymi stratami jest  NIEWYMIERNY  
i BEZCENNY!!! 

Dlatego w ślad za trudnymi pytaniami o to, 
kiedy przyjdzie czas na odpoczynek, pojawiają 
się pielęgniarskie marzenia i życzenia. Życzmy 
sobie i innym, w ten świąteczny czas,  żeby 
szybko skończyła się pandemia, żeby przestał 
istnieć nieuchwytny zarazek, żeby ludzie prze-
stali chorować. Życzmy sobie żeby powrócił 
spokój do wszystkich pielęgniarskich serc, do-
mów i dyżurek,  żeby z ust ludzi płynęły tylko 
serdeczne słowa zachęcające do budowania 
dobrej przyszłości po pandemii…  

„Jeśli postaramy się o myśli serdeczne, do-
bre, wybaczające, to – jak mówią – kwiaty  
w domu będą się lepiej hodowały, będą rosły 
i kwitły. Nasze dobre, życzliwe myśli mogą le-
czyć .” / ks. J. Twardowski / [ 3 ] . 

LIST  OD  PACJENTA  T. A. 1965. [ 4 ] 
Za to, że masz takie dobre ręce, 
które zawsze przynoszą ulgę , 
za twoje oczy, które patrzą na mnie 
tak serdecznie i tkliwie, 
że zapominam o cierpieniu, 
za to, że twój uśmiech przynosi 
mi wiarę w wyzdrowienie 
Ofiaruję Ci pielęgniarko białą różę i serce. 

Wczoraj trzymałaś chore dziecko z taką miłością 
jakby to było twoje własne, 
kiedy objęłaś je swymi dobrymi rękami – 
przestało płakać i z ufnością przytuliło 
się do ciebie jak do matki. 
Za to pielęgniarko ofiaruję Ci białą różę i serce. 

Kiedy jesteś wśród chorych, 
wszystkie zamglone cierpieniem oczy ożywają,  
kiedy nas opuszczasz, w sali szpitalnej 
robi się beznadziejnie i ponuro. 
Dziś położyłaś mi rękę na czole, 
to był jedyny moment, kiedy przestałem bać się śmierci.
Za to pielęgniarko ofiaruję Ci białą różę i serce. 

Literatura : 
1. Modlitewnik Droga do nieba, Opole 1989r, str.373. 
2. Ks. Józef Tischner, Krótki przewodnik po życiu, Wydawnictwo Znak, Kraków 2017r. , str. 143. 
3. Aleksandra Iwanowska, Elementarz Księdza Twardowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000 r,  

str. 45. 
4. List od pacjenta T.A. 1965 , - „ Pielęgniarka i Położna „ Nr . 5 / 1965r. 
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Droga do profesjonalizmu 
Historia zawodu pielęgniarki

część I
mgr Hanna Dobrowolska

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Zakład Ekonomiki i Zarządzania  
w Ochronie Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Historia profesjonalnego pielęgniarstwa sięga XIX wieku i jest nierozerwalnie zwią-
zana z przemianami społecznymi, politycznymi, ekonomicznymi, a przede wszystkim  
rozwojem medycyny. Przez dziesiątki lat pielęgniarstwo zmieniało swoje oblicze po-
cząwszy od standardów kształcenia, metod leczenia po wymagany strój. Jedyne co nie 
ulegało zmianie to misja zawodu, którą zawsze było ratowanie życia ludzkiego. Pro-
fesjonalizacja zawodu pielęgniarki nastąpiła na przełomie XIX i XX wieku w Europie  
i Ameryce Północnej. 

Na rozwój tej dziedziny wpłynęły zachodzą-
ce wówczas przemiany społeczno-polityczne 
oraz sytuacja ekonomiczna. Postępy w zakre-
sie biologii i medycyny oraz działania podej-
mowane przez Florence Nightingale miały 
bezpośredni wpływ na powstanie zawodu pie-
lęgniarki. Momentem przełomowym było pod-
niesienie pielęgniarstwa świeckiego do rangi 
zawodu oraz uznanie systemowego kształce-
nia pielęgniarek. Ogromną rolę odegrały w tym 
zakresie również nowopowstałe organizacje 
międzynarodowe: Czerwony Krzyż, Między-
narodowa Rada Pielęgniarek i Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO).

Historia pielęgniarstwa jest nieroze-
rwalnie związana z historią medycyny.  
W starożytności początkowo główną rolę w 
pielęgnowaniu odgrywały kobiety, które opie-
kowały się dziećmi oraz chorymi członkami 
rodziny. Pierwsze wzmianki o początkach za-
wodowego pielęgniarstwa znalazły się w dzie-
łach hinduskich lekarzy — Charaki i Susruty. W 
starożytnej Grecji czynności pielęgnacyjne wy-
konywały kapłanki w świątyniach, które pełniły 
role szpitali. W okresie przedchrześcijańskim, w 
starożytnym Rzymie, pielęgnowaniem zajmo-
wali się niewolnicy. W okresie chrześcijańskim, 
 a w szczególności w średniowieczu, główną 
rolę w opiece odgrywał Kościół. Pielęgnowa-
niem zajmowali się przede wszystkim zakonni-
cy. Pierwszy klasztor, w którym praktykowano 
tego typu działalność, założył św. Benedykt w 
529 roku naszej ery na Monte Cassino. Przy 
klasztorach powstawały szpitale. Duży krok w 
rozwoju działalności pielęgnacyjnej nastąpił w 
okresie wojen krzyżowych, to jest w XI–XIII 
wieku. Szpitale były organizowane na trasach 
związanych z działaniami wojennymi i cecho-
wały się wysokim, jak na ówczesne czasy, 
poziomem leczenia. W historii rozwoju pielę-

gniarstwa należy wskazać także postać św. 
Franciszka z Asyżu jako organizatora Zako-
nu Żebraczego Braci Szarych i Klarysek. Pie-
lęgnowanie  do XVI wieku było działalnością 
związaną z ruchami religijnymi. Następnie 
rozpoczął się okres świecki. W dobie rewolucji 
protestanckiej zamykano klasztory, a opiekę 
nad chorymi przejęły kobiety nieposiadające 
żadnego przygotowania zawodowego. Znaczą-
cą postacią w historii pielęgniarstwa był św. 
Wincenty á Paulo. Założył on Stowarzyszenie 
Pań Miłosierdzia — z którego, w 1643 roku, 
wyodrębniło się zgromadzenie Szarytek, które 
podejmowały prace w szpitalach. Reformy w 
zakresie kształcenia zawodowego pielęgniarek 
przeprowadził w krajach protestanckich pastor 
Theodor Fliedner.  Z jego inicjatywy powstała 
w 1836 roku w Kaiserwerth szkoła dla Diakonis 
protestanckich, w której kształcono w dziedzi-
nie praktyki i teorii pielęgnowania. 

Momentem przełomowym w rozwoju pie-
lęgniarstwa był rok 1860, kiedy to powsta-
ła pierwsza świecka szkoła pielęgniarstwa w 
Londynie przy szpitalu św. Tomasza. Jej zało-
życielką była Florence Nightingale, określana 
pionierką nowoczesnego pielęgniarstwa. Od-

Florencja Nightingale z uczennicami
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była ona najpierw kurs pielęgniarski w szkole 
Theodora Fliednera, a następnie — w trakcie 
wojny krymskiej — wsławiła się, organizując 
prace pielęgnacyjne w szpitalu w Skutari. Flo-
rence Nightingale stworzyła koncepcję pie-
lęgniarstwa przyjętą potem w całej Europie, 
Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie i funk-
cjonującą pod dziś dzień. Według niej „pielę-
gnowanie powinno być asystowaniem człowie-
kowi w dążeniu do tego, aby było mu lepiej”. 
Florence Nightingale twierdziła, że pielęgniar-
stwo jest odrębnym zawodem i jednocześnie 
powołaniem. Wielkie zasługi Florence Nightin-
gale dla rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa 
zostały docenione w 1912 roku, kiedy Komitet 
Międzynarodowy Czerwonego Krzyża ustanowił 
medal jej imienia jako najwyższe odznaczenie 
pielęgniarskie. Jej dziełem o znaczeniu świa-
towym było zaproponowanie utworzenia Mię-
dzynarodowej Rady Pielęgniarek (ICN) na do-
rocznym spotkaniu Rady Przełożonych Wielkiej 
Brytanii i Irlandii podczas Kongresu Międzyna-
rodowej Rady Kobiet w Londynie w 1899 roku. 

Rozwój pielęgniarstwa na ziemiach 
polskich był bardzo intensywny. W drugiej de-
kadzie XIX wieku w Królestwie Polskim szpitale 
były nadzorowane przez Rady Dozorcze, a w 
latach 70 przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych w Petersburgu. W zaborze pruskim funk-
cjonowały szpitale państwowe, samorządowe, 
stowarzyszeń religijno - charytatywnych, spo-
łeczne oraz prywatne, w zaborze austriackim 
od 1868 roku szpitale nadzorował samorząd 
miejski. Osobami zajmującymi się pielęgno-
waniem chorych były siostry miłosierdzia.  
W ostatniej dekadzie XIX wieku i na początku 
XX wieku rozszerzył się na ziemiach polskich 
ruch na rzecz przygotowywania zawodowego 
osób planujących zająć się pielęgnowaniem 
chorych. Z inicjatywy Stowarzyszenia Panien 
Ekonomek: Anny Rydlówny, Marii Epsteinów-
ny, Marii Wiszniewskiej-Drzewieckiej, 5 listo-
pada 1911 roku otwarto dwuletnią — rekru-
tującą uczennice po przynajmniej 4 klasach 
wydziałowych — pierwszą, Zawodową Szkołę 
Pielęgniarstwa Stowarzyszenia PP. Ekonomek 
św. Wincentego a Paulo w Krakowie. 

W okresie drugiej Rzeczypospolitej (1918–
1939), po uzyskaniu niepodległości Polski, 
nastąpił szybki rozwój świeckiego szkolnic-
twa pielęgniarskiego. Jako pierwsze spośród  
9 szkół powstają: Szkoła Pielęgniarstwa PCK 
w Poznaniu (21 lipca 1921 r.), Warszaw-
ska Szkoła Pielęgniarstwa (19 października  

1921 r.), Szkoła Pielęgniarstwa przy Szpitalu 
Starozakonnych w Warszawie (8 lipca 1923 r.) 
kształcąca młodzież pochodzenia żydowskiego, 
Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek w Krakowie 
(12 grudnia 1925 r.). Organizacja kształcenia, 
programy, formy i metody nauczania były wzo-
rowane na doświadczeniach szkół pielęgniar-
skich w Stanach Zjednoczonych. Na pracę szkół   
w tym ujednolicenie programów naucza-
nia i  metod pracy duży wpływ miało Polskie 
Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych, 
które powstało z inspiracji Helen Bridge, 
amerykańskiej pielęgniarki, absolwentki Co-
lumbia University — bakałarza nauk ścisłych  
w zakresie pielęgniarstwa, dyrektorki War-
szawskiej Szkoły Pielęgniarstwa i inicjator-
ki powstania Koła Absolwentek (1923 r.). Do 
szkoły pielęgniarskiej przyjmowano po ukoń-
czeniu 18. roku życia i 6 klasach gimnazjum 
starego typu, w którym ukończenie 8 kla-
sy dawało prawo ubiegania się o przyjęcie 
na studia wyższe. Po reformie szkolnictwa w 
1932 roku, warunkiem przyjęcia było ukoń-
czenie 4 klas gimnazjum („małej matury”), 
które funkcjonowało na podbudowie 7 - kla-
sowej szkoły podstawowej. Szkoły pielęgniar-
skie przygotowywały do pracy w szpitalach i 
placówkach profilaktycznych. Czas kształcenia  
w pierwszych latach ich funkcjonowania trwał 
2 lata, później 2 lata i cztery miesiące. Pro-
gramy w poszczególnych szkołach różniły 
się przedmiotami i liczbą godzin. Różne roz-
wiązania organizacyjne szkół uregulowa-
ła dopiero Ustawa o pielęgniarstwie z dnia 
 21 lutego 1935 roku i Rozporządzenie Ministra 
Opieki Społecznej z dnia 17 marca 1936 roku 
o pielęgniarstwie (Dz.U. RP nr 28, poz. 229).

Okres II wojny światowej miał ogrom-
ny wpływ na rozwój kształcenia pielęgniar-
skiego. Brak pielęgniarek spowodował in-
tensywny rozwój szkolnictwa zawodowego. 
Pracę nad stabilizacją kształcenia pielęgniar-
skiego i działania na rzecz zorganizowa-
nia wyższej uczelni pielęgniarskiej podjęło 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, utwo-
rzone w 1957 roku i jego przewodniczące: 
Halina Stefańska, Stanisława Kierzkowska 
 i Irena Stefaniak. Kształcenie pielęgniarek  
w systemie pomaturalnym rozpoczęto  
w 1956 roku, a w 1959 roku już funkcjonowały 
42 szkoły tego typu. 

Artykuł w pełnej wersji został opublikowany  
w czasopiśmie naukowym „Pielęgniarstwo Specja-
listyczne” pod tytułem „Droga do profesjonalizmu 
– Historia zawodu pielęgniarki”.
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kondo l e n c j e

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy  

o śmierci naszej Koleżanki Pielęgniarki   

Elżbiety Stochmiał,  

która zmarła z powodu zakażenia COVID-19. 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i bliskim 

składa Zarząd oraz Pracownicy  

Centrum Opieki Salus sp. z o.o. z Rybnika 

„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 Stanisławie Rybickiej

składają Naczelna Pielęgniarka z Pielęgniarkami Od-

działowymi i Koordynującymi, Pielęgniarki, Położne  

oraz Współpracownicy Oddziału i Bloku Opera-

cyjnego Chirurgii Przewodu Pokarmowego 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof.  

K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

 Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Syna Norberta

Przewodniczącej V i VI kadencji Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

dr Marioli Bartusek  

składają Przewodnicząca  Anna Janik, 

członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach wraz z Pracownikami Biura. 

Niech miłość najbliższych 

pomoże przejść przez ten trudny czas.

„Kochany człowiek nigdy nie umiera.

Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 

 z powodu śmierci Mamy

Koleżance Magdalenie Rosik

składają Naczelna Pielęgniarka z Pielęgniarkami 

Oddziałowymi i Koordynującymi,  

Pielęgniarki, Położne oraz Współpracownicy 

 Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej, 

 Neurologii i Oddziału Udarowego 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof.  

K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

W roku 2020  pożegnaliśmy 
nasze Koleżanki  Pielęgniarki i Położne
Śp. Bożena Misiarz
Śp. Bożena Sołowczuk 
Śp. Teresa Świętojańska
Śp. JoannaWitkowska
Śp. Zdzisława Konopka
Śp. Katarzyna Witczak
Śp. Krystyna Stawiarska

Śp. Dorota Gołuchowska
Śp. Maria Fojcik
Śp. Elżbieta Stochmiał
Śp. Renata Zyła
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„W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając,
Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd w pamięci pozostają „

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 

 z powodu śmierci Towarzysza życia   

Koleżance Grażynie Gniewek

składają Naczelna Pielęgniarka z Pielęgniarkami  

Oddziałowymi i Koordynującymi, Pielęgniarki, Położne  

oraz Współpracownicy Oddziału i Bloku 

 Operacyjnego Neurochirurgii 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. 

K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,g-

dzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,

gdzie słyszy się Boga głos serdeczny, Pokój Ci wieczny”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci Mamy 

Koleżance Teresie Bojanek

składają Naczelna Pielęgniarka z Pielęgniarkami  

Oddziałowymi i Koordynującymi, Pielęgniarki,  

Położne oraz Współpracownicy Oddziału 

 i Bloku Operacyjnego Chirurgii  

Przewodu Pokarmowego 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. 

K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

„Nie czas nam jest dany ale chwila’

Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas”

Kasiu uczyniłaś z chwili czas,  

który podarowałaś swojemu Tacie.

Naszej Koleżance Katarzynie Nowickiej

wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Ojca

składają Pielęgniarki i Położne 

MEGREZ Sp. z o.o. Tychy

„Jak trudno żegnać kogoś, kto jeszcze mógł być z Nami...”

Naszej Koleżance – Katarzynie Mrzyk

wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy

 z powodu śmierci Taty

składają Pielęgniarki ze Szpitala Miejskiego

 nr 4 w Gliwicach

kondo l e n c j e

„Nie pytam Cię Boże dlaczego Go zabra-

łeś, lecz dziękuje za to, że nam Go dałeś”

Z głębokim żalem i smutkiem  

przyjęliśmy informację o śmierci Męża 

Naszej Koleżanki – Korneli Baranek

Słowa nie ukoją bólu, nie dadzą wytchnienia,  

ale niech będą wsparciem w tych ciężkich chwilach. 

Pamiętaj Neli jesteś Nasza i wszystkie jesteśmy z Tobą!!!!!!

Wyrazy szczerego współczucia składają  

Pielęgniarki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

„Kochany człowiek nigdy nie umiera.

Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach”

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty 

Koleżance Barbarze Cysewskiej 

składają Naczelna Pielęgniarka z Pielęgniarkami  

Oddziałowymi i Koordynującymi, Pielęgniarki,  

Położne oraz Współpracownicy  

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. 

K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

 „Mimo że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci  Rodziców 

Koleżance Krystynie Menzel

składają Naczelna Pielęgniarka, 

Pielęgniarki Oddziałowe

oraz Pielęgniarki Szpitala Murcki 

Sp. z o.o. w Katowicach

 „Kochany człowiek nigdy nie umiera,  

żyje zawsze w myślach słowach i wspomnieniach”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci  Taty 

Koleżance Halinie Ułanowicz

składają Naczelna Pielęgniarka, 

Pielęgniarki Oddziałowe

oraz Pielęgniarki Szpitala Murcki 

Sp. z o.o. w Katowicach



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: 7.30-15.30

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-13.00
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 - dr n. o zdr. Anna Janik tel. 32 209 04 15 w 11

Sekretarz ORPiP - mgr Maria Grabowska   tel. 32 209 04 15 w 12

Numery telefoniczne do OIPiP w Katowicach (centrala):
32 209 04 15, 32 209 04 16, 32 209 04 17, 32 256 39 22, 32 256 56 00

Numery wewnętrzne:

sekretariat - 10 dział prawny - 18
pożyczki - 13 biblioteka – 21
zapomogi, sanatoria,  
przeszkolenie po przerwie – 14

dział kształcenia podyplomowego – 22,24,25,26

kadry i płace – 15 praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych – 23
składki – 16 dział prawa wykonywania zawodu – 23, 34, 35
główna księgowa – 17 dyrektor biura – 32

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 2020 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:

2.01.2020 r. 6.02.2020 r. 5.03.2020 r.

16.01.2020 r. 20.02.2020 r. 19.03.2020 r.

30.01.2020 r.  

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:

13.02.2020 r. 12.03.2020 r.

27.02.2020 r. 26.03.2020 r.

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


