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Kole˝anki i Koledzy

Praktyka zawodowa piel´gniarek i po∏o˝nych niesie ze sobà wiele z∏o˝onych

i trudnych sytuacji. Opis tych wydarzeƒ powinien stanowiç dla nas êród∏o

pytaƒ i namys∏u w rozmowach, szkoleniach o wartoÊciach, dylematach

etycznych, odpowiedzialnoÊci zawodowej. Wa˝nym elementem dobrej

praktyki zawodowej jest odpowiednia liczba kadry piel´gniarek i po∏o˝-

nych. Proponowane zmiany w metodologii liczenia norm zatrudnienia

sk∏aniajà do przemyÊleƒ nad metodà najlepszà. Aktualnie dokonywana

jest analiza wyników obliczeƒ kategoryzacji chorych oraz wyliczeƒ metodà

systemu Belgijskiego. O specyfice wyliczeƒ przeczytacie na ∏amach Biule-

tynu.

Zach´cam do dyskusji kadr´ kierowniczà, praktyków, studentów wydzia-

∏ów piel´gniarstwa i po∏o˝nych.

Przewodniczàca Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Mariola Bartusek

Garnitur nowych
czasów

próbuj´ wpasowaç si´

w garnitur nowych czasów

niby markowy a niezbyt

dobrze le˝y 

krojony innà miarà

niedopasowany troch´ 

na wyrost

nie wspomn´ o cenie

nie sà ∏atwe te przymiarki

Z Tomiku wierszy Bronis∏awy Sibigi
„W´drujàc pomi´dzy myÊlami”
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Z ostatniej chwili

Wspomnień nadszedł czas…
„Jest idealny j´zyk, wy˝szy ponad wszystkie narzecza ludzkie 

i ponad style ró˝nych kultur, 
tym j´zykiem jest muzyka”

F. Nitsche

Grudzieƒ to wyjàtkowy miesiàc ka˝dego roku. Miesiàc, który sprzyja spotkaniom i ∏àczeniu ludzi w ˝yczeniach wszel-
kiej pomyÊlnoÊci. W dniu 17.12.2009 r. odby∏o si´ uroczyste spotkanie cz∏onków Okr´gowej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych w Katowicach wszystkich kadencji. By∏o nam szczególnie mi∏o powitaç wielu zacnych goÊci, a wÊród nich
Prezesa NRPiP Panià El˝biet´ Buczkowskà. Tym nie mniej nam mi∏o, ˝e by∏a to w ogóle pierwsza wizyta Pani
Prezes w OIPiP w Katowicach.
To niecodzienne spotkanie rozpocz´∏a pod okiem opiekuna Pani Eweliny Wilburg-Marzec Êwiàtecznym koncertem
m∏odzie˝ z Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej im. Stanis∏awa Moniuszki w Zabrzu. Wprowadzajàc goÊci w Êwiàteczny
nastrój m∏odzi muzycy dali wyraz istnieniu porozumienia mi´dzypokoleniowego, którego pod∏o˝e tkwi w muzyce.
Spotkaniu towarzyszy∏o wiele wspomnieƒ i refleksji, a tak˝e konstruktywnych relacji. Pani Prezes El˝bieta Buczkowska
przedstawi∏a goÊciom aktualny tok prac samorzàdu, z czego szczególnie zadowoleni byli goÊcie, zw∏aszcza niepracu-
jàcy ju˝ dziÊ aktywnie zawodowo. 
UroczystoÊç up∏yn´∏a nader szybko w serdecznej atmosferze w nadziei na kolejne spotkanie. 
Serdecznie dzi´kuj´ za przybycie wszystkim goÊciom, bo zostawili nam swoje serce. Dla nas to szczególnie wa˝ne,
bo to nie miejsce winno byç sercem spotkaƒ, a ludzie. 
Z tym sercem i w Êwiàtecznym nastroju, a dziÊ ju˝ i z Noworocznymi ˝yczeniami zapraszam na kolejne spotkanie.

Mariola Bartusek
Przewodniczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
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Wokół samorządu

Samorzàd zawodowy piel´gniarek i po-

∏o˝nych s∏u˝y dobru wspólnemu, jest

emanacjà demokracji obywatelskiej, funda-

mentem spo∏eczeƒstwa Êwiadomego i odpo-

wiedzialnego za okreÊlony obszar aktywno-

Êci zawodowej, spo∏ecznej, gospodarczej

w kraju.

Art. 17. Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej,
z dnia 2 kwietnia 1997 ro-
ku stanowi:
„1. W drodze ustawy mo˝na

tworzyç samorzàdy zawodowe, reprezentu-

jàce osoby wykonujàce zawody zaufania pu-

blicznego i sprawujàce piecz´ nad nale˝ytym

wykonywaniem tych zawodów w granicach

interesu publicznego i dla jego ochrony.

2. W drodze ustawy mo˝na tworzyç równie˝

inne rodzaje samorzàdu. Samorzàdy te nie

mogà naruszaç wolnoÊci wykonywania za-

wodu ani ograniczaç wolnoÊci podejmowa-

nia dzia∏alnoÊci gospodarczej.”

Samorzàd zawodowy piel´gniarek i po-

∏o˝nych powo∏any zosta∏ na mocy ustawy

w 1991 roku jako, wyraz konstytucyjnej za-

sady pomocniczoÊci dla paƒstwa w zakresie

legislacji, wp∏ywania na zmiany w ochronie

zdrowia, rozwoju kadr medycznych, dba∏o-

Êci o presti˝ zawodu piel´gniarki, zawodu

po∏o˝nej, stwierdzania prawa wykonywania

zawodu oraz uznawania kwalifikacji zawo-

dowych. 

Sprawowanie pieczy i nadzoru nad nale-

˝ytym wykonywaniem naszych zawodów

w granicach interesu publicznego i dla jego

ochrony jest immanentnà cz´Êcià przekaza-

nia samorzàdowi uprawnieƒ i obowiàzków

w∏adztwa paƒstwowego, dajàc wyraz wiary-

godnoÊci, rzetelnoÊci prowadzenia spraw

i podejmowanych decyzji. 

Przyznajàc prawo samorzàdowi do ogra-

niczania i regulowania dost´pu do zawodów

kierowaç musimy si´ równowagà pomi´dzy

jego interesami a interesem pacjenta i spo∏e-

czeƒstwa. Tym samym potwierdzamy ochro-

n´ praw osób zale˝nych od dzia∏aƒ piel´-

gniarek i po∏o˝nych w systemie ochrony

zdrowia i opiece zdrowotnej. Gwarancjà

okreÊlonej misji spo∏ecznej naszych zawo-

dów jest sprawowaç profesjonalnà opiek´

nad ˝yciem i zdrowiem ludzkim, zapobiegaç

chorobom, przeciwdzia∏aç cierpieniu,

wspó∏uczestniczyç w procesie terapeutycz-

nym, nieÊç pomoc ka˝demu cz∏owiekowi.

Ustanowienie i przyj´cie sfery deontologii,

jako aksjologicznej formu∏y przypisanej na-

szym zawodom sytuuje nas w grupie zawo-

dów szczególnego zaufania spo∏ecznego.

I tego zaufania nie mo˝na zniweczyç. Wyko-

nywanie tych zawodów, musi odpowiadaç

kryteriom wiarygodnoÊci kojarzonej z atry-

butami takimi jak wymogi profesjonalne

i etyczne. 

Do etosu zawodu piel´gniarki i po∏o˝nej

nawiàzuje kodeks etyki. W myÊl jego Przy-

rzeczenia {preambu∏y} powo∏aniem naszych

zawodów jest sprawowanie opieki nad ˝y-

ciem i zdrowiem ludzkim, co decyduje

o tym, ˝e zawody piel´gniarki i po∏o˝nej na-

le˝à do zawodów regulowanych, czyli ta-

kich, których wykonywanie zale˝y od spe∏-

nienia wymagaƒ kwalifikacyjnych i warun-

ków okreÊlonych w przepisach prawa w∏adz

paƒstwowych i samorzàdowych.

Instytucja samorzàdu zawodowego ma

w za∏o˝eniu ustawodawcy konstytucyjnego,

spe∏niaç dwie funkcje. Pierwszà z nich jest

reprezentowanie na zewnàtrz osób wykonu-

jàcych tego rodzaju zawody, a wi´c reprezen-

towanie tych osób zarówno wobec obywate-

li i ich organizacji, jak te˝ przed organami

paƒstwa. Druga sprowadza si´ do staraƒ

o zapewnienie nale˝ytego wykonywania

tych zawodów, w granicach interesu publicz-

nego i dla jego ochrony. Harmonijne ∏àcze-

nie obu funkcji nie jest sprawà ∏atwà i ozna-

cza w praktyce wiele problemów i opraco-

wywania procedur post´powania niwelujà-

cych dowolnoÊç i partykularyzm, jak rów-

nie˝ uÊwiadamiania wszystkim zaintereso-

wanym potrzeby uzgadniania zasad dzia∏a-

nia zgodnego z interesem publicznym. 

Prowadzenie rejestru piel´gniarek, reje-

stru po∏o˝nych, osób aktualnie wykonujà-

cych zawód, a tak˝e nadzór nad indywidual-

nymi i grupowymi praktykami piel´gniarek

i po∏o˝nych, zwraca uwag´ na fakt usytu-

owania organu rejestrowego w samorzàdzie

zawodowym. Osobiste wykonywanie czyn-

noÊci zawodowych pozwala na zaistnienie

szczególnego rodzaju wi´zi, którego podsta-

wà jest zaufanie pomi´dzy osobà udzielajàcà

Êwiadczeƒ zdrowotnych a ich odbiorcà. 

Zasady i warunki okreÊlajàce wykonywa-

nie zawodu okreÊla ustawa o zawodzie piel´-

gniarki i po∏o˝nej oraz akty wykonawcze do

ustawy, ale samorzàd ustala standardy zawo-

dowe i standardy kwalifikacji zawodowych

piel´gniarek i po∏o˝nych obowiàzujàcych na

poszczególnych stanowiskach pracy, zatwier-

dzanych przez Ministra Zdrowia. Niewàtpli-

wie powinnoÊç ta napotyka na bariery decy-

zyjne ze strony ministerstwa, ale nie zwalnia

nas to z dalszego procedowania i wspó∏dzia-

∏ania w ustalaniu kierunków rozwoju piel´-

gniarstwa i opiniowania programów kszta∏ce-

nia zawodowego, czy zajmowania stanowiska

Rola samorządu zawodowego 
w utrwalaniu samodzielności zawodowej 
pielęgniarek i położnych. 
Status zawodowy i społeczny

El˝bieta Buczkowska ● Prezes Naczelnej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
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Wokół samorządu

w sprawach stanu zdrowia spo∏eczeƒstwa, po-

lityki zdrowotnej paƒstwa oraz organizacji

ochrony zdrowia. 

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczà-

cych wykonywania zawodu ∏àczy si´ z odpo-

wiedzialnoÊcià zawodowà przed sàdami pie-

l´gniarek i po∏o˝nych. Ta forma odpowie-

dzialnoÊci wyst´puje niezale˝nie od odpo-

wiedzialnoÊci powszechnej za naruszenie

prawa. Po latach doÊwiadczeƒ zastanowiç si´

nale˝y nad g∏ównym ci´˝arem odpowie-

dzialnoÊci samorzàdu za poziom i jakoÊç wy-

konywania naszych profesji, który spoczywa

na naszej organizacji zawodowej, bo tylko

ona mo˝e dysponowaç niezb´dnymi do tego

celu instrumentami. GdybyÊmy oparli si´ na

tym toku rozumowania wypada stwierdziç,

˝e naszym obowiàzkiem jest staç na stra˝y

interesów odbiorców Êwiadczeƒ zdrowot-

nych wykonywanych przez pryzmat zawodu

piel´gniarki i po∏o˝nej. Czy silne poczucie

to˝samoÊci zawodowej, odpowiedzialnoÊci

zawodowej, etycznych postaw, pozwolà

nam byç samoregulujàcà si´ organizacjà

zdolnà do samostanowienia i doskonalszych

form zapewniania wartoÊci, w których obro-

nie chcemy wyst´powaç? 

W dzisiejszych czasach, kiedy mamy swo-

bod´ kszta∏towania umów, wykonywania za-

wodu na w∏asny rachunek, idea samorzàd-

noÊci zawodowej nabiera innego znaczenia.

S∏owo zaufanie spo∏eczne, o którym wcze-

Êniej mowa jest s∏owem kluczowym. Wa˝ne

jest zaufanie ca∏ego spo∏eczeƒstwa do korpo-

racji zawodowej, jak i jej cz∏onków. ˚adne

przecie˝ uregulowania zawarte w przepisach

ustaw nie spe∏nià swoich celów, je˝eli osoby

powo∏ane do ich realizacji nie b´dà odzna-

cza∏y si´ przymiotami szczególnymi, kwalifi-

kacjami, kompetencjami, humanizmem, po-

stawà etycznà. W czasach powszechnego

kryzysu wszelkich wartoÊci i braku autoryte-

tów w codziennym ˝yciu publicznym musi-

my zadbaç o nieprzekraczalnà granicà chro-

niàcà nas przed niekompetencjà i patologià.

Musimy byç ostojà rzetelnoÊci, uczciwoÊci

i rozwa˝nych decyzji, gdy˝ kwestie samo-

dzielnoÊci i samorzàdnoÊci rozpatrywane sà

w aspekcie jednostkowym, wyra˝ajàcej sto-

pieƒ swobody dzia∏ania piel´gniarki czy po-

∏o˝nej jako podmiotu prawnego, oraz w od-

niesieniu do grupy zawodowej w aspekcie

samostanowienia o istotnych sprawach za-

wodu. 

Ustawa powo∏ujàc do ˝ycia samorzàd za-

wodowy odda∏a w jego r´ce sprawy najistot-

niejsze dla ka˝dej piel´gniarki i po∏o˝nej, sy-

tuujàc tym samym czynnoÊci samorzàdu

w randze zadaƒ publicznych. Samorzàd nie

jest i nie mo˝e byç wolny od ˝adnej transfor-

macji i tendencji do rozwijania kompetencji

zawodowych, g∏ównie w oparciu o wiedz´,

mo˝liwoÊci technologiczne, spo∏eczne,

w profesjonalizacji zawodu piel´gniarki, po-

∏o˝nej, okreÊlajàc sposoby i zasady jego wy-

konywania. Poszukujemy rozwiàzaƒ zmie-

rzajàcych do:

• poprawy jakoÊci procesu legislacyjnego

naszych zawodów

• usprawnienia procedur administracyjnych

w samym samorzàdzie

• sprawiedliwoÊci orzecznictwa zawodowe-

go

• aktywniejszego upowszechniania zasad

etyki zawodowej i rozwiàzywania proble-

mów i dylematów moralnych, zawodo-

wych w piel´gniarstwie 

• prawid∏owego funkcjonowania ochrony

zdrowia i opieki spo∏ecznej w kraju.

Potrzebna nam jest dzisiaj dyskusja nad

integracjà i konsolidacjà piel´gniarstwa

w zakresie kompleksowych strategii zmie-

rzajàcych do zapewnienia odpowiedniej licz-

by dobrze wykszta∏conych piel´gniarek i po-

∏o˝nych przygotowanych do planowania, re-

alizowania i oceniania skutecznoÊci podej-

mowanych czynnoÊci zawodowych. Wybór

modelu zawodu piel´gniarki i po∏o˝nej mu-

si odpowiadaç kryteriom wysokiej jakoÊci

i wiarygodnoÊci kojarzonej z poj´ciem za-

wodu zaufania publicznego. 

Istota samorzàdu zawodowego zrzeszajà-

cego wszystkie osoby wykonujàce zawód

piel´gniarki, zawód po∏o˝nej polega na re-

prezentowaniu na zewnàtrz osób wykonujà-

cych te zawody wobec spo∏eczeƒstwa, orga-

nów paƒstwa, oraz podejmowaniu staraƒ

o zapewnienie nale˝ytego wykonywania

tych zawodów, zawsze podejmowanych

w granicach interesu publicznego i dla jego

ochrony.

Do zadaƒ samorzàdu zawodowego piel´-
gniarek i po∏o˝nych nale˝y:
• Piecza i nadzór nad nale˝ytym wykonywa-

niem zawodu

• Stwierdzanie/przyznanie prawa wykony-

wania zawodu

• Upowszechnianie kodeksu etyki zawodo-

wej, czuwanie nad jego przestrzeganiem

• Sàdownictwo zawodowe 

• OkreÊlanie kierunków rozwoju piel´gniar-

stwa, doskonalenie zawodowe, opiniowa-

nie programów kszta∏cenia podyplomo-

wego, standaryzacja kszta∏cenia

• Wypowiadania si´ w sprawach zdrowia

spo∏eczeƒstwa i polityki zdrowotnej paƒ-

stwa

• Uznawanie kwalifikacji zawodowych

zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej

• Wspó∏praca mi´dzynarodowa

• Prowadzenie rejestru osób posiadajàcych

prawo wykonywania zawodu

• Prowadzenie rejestru osób ukaranych za

wykroczenia zawodowe, naruszenie zasad

wykonywania zawodu oraz kodeksu etyki

zawodowej

• Prowadzenie rejestru indywidualnych

i grupowych praktyk zawodowych

• Prowadzenie rejestrów podmiotów pro-

wadzàcych kszta∏cenie podyplomowe

i nadzór nad nimi

• Dzia∏alnoÊç informacyjno-edukacyjna sa-

morzàdu na rzecz obywateli paƒstw z ob-

szaru Unii Europejskiej

• Integrowanie Êrodowiska zawodowego,

obrona godnoÊci zawodowej i organizo-

wanie oraz prowadzenie instytucji samo-

pomocowych

• Dzia∏alnoÊç wydawnicza, publikacyjna,

organizacja konferencji i szkoleƒ 

Zaufanie spo∏eczne, nadzór nad wykony-

wanym zawodem staje si´ kluczowym czyn-

nikiem wobec celów i zadaƒ naszej organiza-

cji, którà tworzyliÊmy. W dobie rosnàcych

potrzeb zdrowotnych i krytycznego braku

piel´gniarek rozpocznijmy promocj´ bez-

piecznego Êrodowiska pracy, sprzyjajàcemu

rozwojowi i stabilizacji kadry piel´gniarek

i po∏o˝nych, umo˝liwiajàcego popraw´ jako-

Êci opieki i Êwiadczeƒ piel´gniarskich.

• Piel´gniarki i po∏o˝ne uznajà fakt w∏asnej

odpowiedzialnoÊci i sprawujà w wymaga-

nym zakresie w∏adz´ w trakcie bezpoÊred-

niego Êwiadczenia opieki zdrowotnej.

• Muszà byç niezale˝nymi praktykami od-

powiedzialnymi za Êwiadczonà opiek´,

wspó∏pracujàc w zespo∏ach interdyscypli-

narnych, dokumentowaç swoje Êwiadcze-

nia.

• Byç odpowiedzialne za ocen´ osobistych

potrzeb zwiàzanych z ustawicznym kszta∏-

ceniem si´ i doskonaleniem w∏asnej prak-

tyki zawodowej.

• Posiadaç zdolnoÊç do pe∏nego wykorzy-

stania swoich umiej´tnoÊci, kompetencji,

podejmowania decyzji, w∏aÊciwego reago-

wania na osiàgni´cia naukowe i technicz-

ne oraz zmieniajàce si´ priorytety w opie-

ce zdrowotnej.

• Wspólnie z rzàdem, samorzàdami woje-

wództw budowaç kultur´ bezpieczeƒstwa

w ochronie zdrowia oraz zapewniç

wszystkim równoÊç w zdrowiu, jakoÊç

opieki medycznej oraz stabilizacj´ kadr

piel´gniarskich.
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Odbyła się I konferencja szkoleniowa pt. „Bezpieczeństwo Terapii Dożylnej” zorganizowana przez Zespół
ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego przy współudziale firmy BAXTER. Udział w konferencji wzięły Prze-
wodnicząca ORPiP Mariola Bartusek, Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
Anna Dyl, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Beata Ochocka oraz Kon-
sultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego Mirosława Malara.
Przewodnicząca Mariola Bartusek oraz Przewodnicząca Zespołu ds. domów pomocy społecznej, Pani Zo-
fia Dobroczyńska wzięły udział w obchodach z okazji 10-lecia działalności Hospicjum Domowego im. Ja-
na Pawła II w Rudzie Śląskiej.
Odbyło się spotkanie integracyjne pielęgniarek i położnych SPSK Nr 1 w Zabrzu zorganizowane przez Peł-
nomocnego Przedstawiciela ORPiP Panią Bogusławę Dyrbuś. Udział w spotkaniu wzięli Przewodnicząca
Mariola Bartusek oraz Sekretarz Bartosz Szczudłowski.
W Szpitalu Chorób Płuc w Orzeszu odbyła się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pra-
cy pielęgniarek i położnych”.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji.
Odbyło się spotkanie z okazji jubileuszu pracy pielęgniarek w SPSK Nr 7 GCM SUM w Katowicach zorga-
nizowane przez Pełnomocnych Przedstawicieli Panie Bożenę Szala oraz Gabrielę Kruczek. Udział w spo-
tkaniu wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
Odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Wpływ zagrożeń cywilizacyjnych na zdrowie człowieka”
zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy Szpitalu Rejonowym w Ra-
ciborzu i Urząd Miasta Racibórz. Udział w konferencji wzięły Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek,
Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP Grażyna Franek, Przewodnicząca Koła Terenowego PTP przy
SPSK-M SUM Zofia Prażak oraz Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Hanna Paszko.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w XXVIII Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym
Zjeździe Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej.
Odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych. W spotkaniu uczestniczyła Pani Bożena Gil,
przedstawiciel Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.
Odbyło się świąteczne spotkanie Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej, w którym udział wzięła
członek ORPiP Pani Jadwiga Zasuń.
Odbyło sie spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbyło się VII Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie.
Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
W Wojewódzkim Ośrodku Leczniczo-Odwykowym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzycach odby-
ła się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych”.
Członek ORPiP Pani Jadwiga Zasuń wzięła udział w uroczystym spotkaniu z okazji Jubileuszu 80-tych uro-
dzin prof. Franciszka Kokota.
W Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacyjno-Reumatologicznym - Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój odbyło się
szkolenie z zakresu „Negocjacje w miejscu pracy” prowadzone przez Pana Michała Galbarczyka z OIP
w Katowicach.
Na zaproszenie Pani Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Izabeli Kloc z Komisji Finansów Publicznych
Sejmu RP Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w debacie o zdrowiu pt. „Dla Śląska”.
Przewodnicząca Mariola Bartusek oraz Jadwiga Zasuń, członek OR wzięły udział w spotkaniu Komisji ds.
prawa i legislacji oraz Komisji ds. lecznictwa stacjonarnego przy NRPiP w Warszawie.
Odbyło się świąteczne spotkanie z nestorkami pielęgniarstwa zorganizowane przez OIPiP oraz PTP. Udział
w spotkaniu wzięła Przewodnicząca Zarządu Oddziału PTP w Katowicach Grażyna Franek.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
W Szpitalu Powiatowym w Zawierciu odbyła się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pra-
cy pielęgniarek i położnych”.
Odbyło się posiedzenie ORPiP w Katowicach, podczas którego podjęto 33 uchwały.

20 listopada

20 listopada

20 listopada

23 listopada

24 listopada

24 listopada

25 listopada

26 listopada

28 listopada

1-3 grudnia
1 grudnia

1 grudnia

2 grudnia

3 grudnia
7 grudnia
8-9 grudnia
8 grudnia
8 grudnia

10 grudnia

10 grudnia

11 grudnia

11 grudnia

14 grudnia

14 grudnia

15 grudnia

16 grudnia

17 grudnia

Kalendarium 20.11.2009 r. – 19.12.2009 r.

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski
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Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia preliminarza budżetowego na

rok 2010,
• badania sprawozdania finansowego

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach za rok 2009,

• prenumeraty czasopism na 2010 rok,
• planu pracy ORPiP w Katowicach na

rok 2010,
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 18 listopa-
da 2009 roku,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 6 pielęgniarkom,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby 10 pielęgniarek,

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby 6 pielęgniarek,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony jednej
pielęgniarce,

• wydania duplikatu zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu pielę-

gniarki jednej pielęgniarce,
• wymiany zaświadczenia o prawie wy-

konywania zawodu pielęgniarki 2 pie-
lęgniarkom,

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby 2 położnych,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych 16 indywi-
dualnych praktyk pielęgniarek i położ-
nych,

• zmiany wpisów w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych
3 indywidualnych praktyk pielęgniarek
i położnych,

• wykreślenia wpisów w rejestrze indywi-
dualnych praktyk pielęgniarek i położ-
nych 2 indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych,

• wpisu do rejestru grupowych praktyk
pielęgniarek i położnych 1 grupowej
praktyki pielęgniarek i położnych,

• wpisu do rejestru podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarki i położne,

• odwołania jednego pełnomocnego

przedstawiciela,
• powołania 3 pełnomocnych przedsta-

wicieli,
• rozszerzenia pełnomocnictwa,
• wytypowania przedstawicieli do składu

komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze w zakładach opieki zdro-
wotnej,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• przyznania zapomogi z funduszu cha-

rytatywnego,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• refundacji kosztów kształcenia,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich,
• objęcia patronatem Okręgowej Izby Pie-

lęgniarek i Położnych Zespołu Ratow-
nictwa Medycznego ze Stacji Pogoto-
wia w Pyskowicach w V Zimowych Mi-
strzostwach Polski w Ratownictwie Me-
dycznym w dniach 28-31.01.2010 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 17 grudnia 2009 roku 

Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP. 8 grudnia o godz. 1000

i 1200, 9 grudnia o godz. 1000.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek dializacyjnych. Siedziba OIPiP, godzina 1330.
Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Etyki. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Sekretarz ORPiP, Bartosz Szczudłowski

Kalendarium planowanych wydarzeń na styczeń 2010 r.
12 stycznia
12 stycznia

12-13 stycznia

13 stycznia
18 stycznia
19 stycznia
21 stycznia
26 stycznia
27 stycznia

Przeczyt@j 

w internecie

• Stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz odpowiedź Adama Fronczaka Podsekretarza Stanu w Mi-
nisterstwie Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opie-
ki długoterminowej w związku z opinią Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnospraw-
nych… więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo NRPiP z dnia 8 grudnia 2009 roku przesłane do Pani Krystyny Barbary Kozłowskiej – Rzecznika Praw Pacjenta, 
w sprawie wydania przez Ministra Zdrowia rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej… 
więcej www.izbapiel.org.pl

• Podręcznik „Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmowania decyzji etycznych”. Szanowni Państwo, z ogromną 
przyjemnością informuję, że ukazała się w sprzedaży książka – podręcznik „Etyka w praktyce pielęgniarskiej. Zasady podejmo-
wania decyzji etycznych”, a która jest dostępna w księgarni Makmed. Jest to długo oczekiwana książka… 
więcej www.izbapiel.org.pl
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Stanowiska podjęte podczas posiedzenia NRPIP w dniach 1-3.12.2009 r.
Stanowisko nr 32 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie wydłużenia terminu dostoso-
wawczego dla pomieszczeń i gabinetów, w których można wykonywać indywidualną i grupową praktykę pielęgniarek i położnych

Stanowisko nr 33 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie uregulowania przepisów dot.
transportu przez pielęgniarkę materiału biologicznego pobranego w domu pacjenta 

Stanowisko nr 34 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia do obowiązu-
jących przepisów prawa definicji pielęgniarki rodzinnej, położnej rodzinnej, pielęgniarki praktyki w gabinecie zabiegowym i punkcie
szczepień lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 

Stanowisko nr 35 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie zmian do projektu rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyj-
nych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Stanowisko nr 36 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie nałożenia na oferentów, bę-
dących zakładami opieki zdrowotnej obowiązku przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Stanowisko nr 37 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 r. dotyczące nowelizacji rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.
2009 Nr 139, poz. 1139) w zakresie zmiany nazwy „pracownik medyczny wykonujący szczepienia ochronne” na nazwę „pielęgniar-
ka gabinetu zabiegowego i punktu szczepień”

Stanowisko nr 38 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie pilnego ogłoszenia konkursów
ofert w przedmiocie pielęgniarskiej opieki długoterminowej
www.izbapiel.org.pl

Stanowisko nr 38 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia 2009 r. 
w sprawie pilnego ogłoszenia konkursów ofert 

w przedmiocie pielęgniarskiej opieki długoterminowej

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych działając w imieniu osób przewlekle chorych, niepełnoprawnych, niezdolnych do sa-
modzielnej codziennej egzystencji, w tym mieszkańców domów pomocy społecznej, wyraża stanowczy protest w związku

z brakiem działań Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ zmierzających do zawarcia umów na realizacje świadczeń w zakresie pielęgniar-
skiej opieki długoterminowej. Brak podjęcia natychmiastowych działań pozbawi od 1 stycznia 2010 r. tysiące pacjentów w/w pie-
lęgniarskiej opieki.
Oczekujemy zastosowania rozwiązań prawnych, które zagwarantują ciągłość tej opieki.

Sekretarz NRPiP Prezes NRPiP
Tomasz Niewiadomski Elżbieta Buczkowska

Notatka z posiedzenia NRPiP 1-3.12.2009 r.

Podczas posiedzenia NRPiP w War-
szawie omówione zostały trudności,

na jakie napotykamy w pracy zawodowej,
m.in. sprawy bieżące związane z utrud-
nieniami w kontraktowaniu świadczeń
w POZ i opiece długoterminowej, projek-
ty Ustaw o zawodach pielęgniarki i położ-
nej oraz o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych, planowane spotkanie z Parla-

mentarzystami, planowana konferencja
prasowa, normy zatrudnienia, planowana
konferencja na temat sposobów ustala-
nia minimalnych norm zatrudnienia – luty
2010 rok. Przedstawiciele NRPiP zostali
również przeszkoleni w tematyce: pt.:
„Pielęgniarka i położna w systemie opie-
ki zdrowotnej - prewencja wykroczeń za-
wodowych na wykonawczych, kierowni-

czych stanowiskach pracy” - szkolenie
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej - dr n. med. Grażyna Ro-
gala-Pawelczyk oraz: „Odpowiedzialność
cywilna pielęgniarek i położnych” - dr n.
prawnych Małgorzata Serwach.

Przewodnicząca ORPiP
Mariola Bartusek
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Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie pilnego ogłoszenia konkursów ofert 
w przedmiocie pielęgniarskiej opieki długoterminowej

Ministerstwo Zdrowia 
Departament 
Ubezpieczenia Zdrowotnego

Warszawa, dnia 21 grudnia 2009 r.

MZ-UZ-ZR-71-1 8410-1/AK/09 

Pani 
Elżbieta Buczkowska 
Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes

Wodpowiedzi na pismo Pani Prezes,
z dnia 3 grudnia 2099 znaku NI-

PiP/NRPiP/DS/002/234-3/09, przeka-
zujące Stanowisko nr 38 Naczelnej Rady
Pielęgniarek i Położnych z dnia 2 grudnia
2009 r. w sprawie pilnego ogłoszenia kon-
kursów ofert w przedmiocie pielęgniarskiej
opieki długoterminowej, uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższych informacji. W Mini-
sterstwie Zdrowia zostały zakończone pra-
ce nad nowelizacją rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2009 roku
w sprawie świadczeń gwarantowanych
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w ramach opieki długoter-
minowej (Dz.U. Nr 140, poz. 1147). Nowe-
la ww. rozporządzenia wprowadza przede
wszystkim zmiany w obowiązujących wa-
runkach realizacji pielęgniarskiej opieki
długoterminowej domowej. Zmiany, o któ-
rych mowa powyżej, dotyczą wykreślenia
z przepisu 9 ust. 2 ww. rozporządzenia, ko-

nieczności realizacji, przez okres powyżej
14 dni, co najmniej jednego ze świadczeń
pielęgniarskich, wymienionych w § 9 ust. 2
pkt 1-7 tego rozporządzenia, np. pielęgna-
cji przetoki czy wykonywania opatrunków.
Zmiany dotyczą ponadto dodania warunku,
iż pielęgniarka może jednoczasowo opie-
kować się nie więcej niż 6 świadczenio-
biorcami przebywającymi pod różnymi ad-
resami i nie więcej niż 12 świadczeniobior-
cami i przebywającymi pod tym samym ad-
resem zamieszkania (np. w domu pomocy
społecznej). Celem wprowadzenia ww.
zmian jest objęcie pielęgniarską opieką
długoterminową domową większej liczby
świadczeniobiorców.
Rozporządzenie zmieniające ww. rozpo-

rządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30
sierpnia 2009 roku w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach
opieki długoterminowej zostało w dniu 17
grudnia br. podpisane przez Ministra Zdro-
wia i obecnie oczekuje na publikację. 
Opublikowanie rozporządzenia zmieniają-
cego rozporządzenie w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu świad-
czeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych
w ramach opieki długoterminowej umożli-
wi rozpoczęcie procedury kontraktowania
pielęgniarskiej opieki długoterminowej do-
mowej na zmienionych warunkach. Pielę-
gniarska opieka długoterminowa domowa
– w kształcie określonym przepisami zno-
welizowanego rozporządzenia – będzie
udzielana od 1 dnia marca 2010 roku,

gdyż rozporządzenie zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu świadczeń pielęgnacyj-
nych i opiekuńczych w ramach opieki dłu-
goterminowej stosuje się do świadczeń
gwarantowanych udzielanych od dnia 
1 marca 2010 r. 
Do czasu zawarcia umów uwzględniają-
cych przepisy znowelizowanego rozpo-
rządzenia, obowiązujące w br. umowy
o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych
i opiekuńczych w ramach opieki długo-
terminowej - pielęgniarska opieka długo-
terminowa domowa mogą zostać prze-
dłużone. Możliwość aneksowania umów
została zapewniona w ustawie z dnia 25
września 2009 r., o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. Nr 178, poz. 1374). Zgodnie
z art. 4 ww. ustawy, na wniosek dyrekto-
ra właściwego oddziału wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia, za zgo-
dą świadczeniodawcy, obowiązywanie
umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej zawartej na okres do dnia 31
grudnia 2009 r. i realizowanej w dniu
wejścia w życie niniejszej ustawy, może
zostać przedłużone na okres nie dłuższy
niż do dnia 31 grudnia 2010 r. 

Z poważaniem
Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia 

Zdrowotnego
Tomasz Pawlęga

www.izbapiel.org.pl

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych, 
realizowanych przez pielęgniarkę środowiska nauczania i wychowania

Minister Zdrowia 
Warszawa, dnia 16 grudnia 2009 r. 
MZ-MD-0762-524-1/WS/09 

Pani 
Elżbieta Buczkowska 
Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes

Wodpowiedzi na pismo z dnia 12 listo-
pada 2009 r., w którym zawarto

prośbę o opinię w sprawie wykazu świad-

czeń gwarantowanych, realizowanych
przez pielęgniarkę środowiska nauczania
i wychowania określonych w załączniku nr
4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu podstawo-
wej opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139 poz.
1139), w szczególności dotyczących udzia-
łu pielęgniarki w planowaniu, realizacji i oce-
nie edukacji zdrowotnej, uprzejmie proszę
o przyjęcie poniższego stanowiska.
Zawarty w części 1 załącznika nr 4 do roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28

sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139 poz.
1139), wykaz świadczeń realizowanych
przez pielęgniarkę obejmuje, między in-
nymi, udział w planowaniu, realizacji i oce-
nie edukacji zdrowotnej. Zarówno
w przedmiotowym rozporządzeniu, jak
również w rozporządzeniu Ministra zdro-
wia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie
organizacji profilaktycznej opieki zdrowot-
nej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. Nr 139
poz. 1133) wskazano, że pielęgniarka

▼
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Komentarz Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie propozycji wprowadzenia nowej kary finansowej dla pielęgniarek i położnych w wyniku naruszenia 

zasad odpowiedzialności zawodowej, którą można orzec wobec członków samorządu

Wopracowywanym przez Minister-
stwo Zdrowia projekcie noweliza-

cji ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o sa-
morządzie pielęgniarek i położnych za-
warta jest propozycja wprowadzenia no-
wej kary za postępowanie sprzeczne
z zasadami etyki zawodowej oraz za zawi-
nione naruszenie przepisów dotyczących
wykonywania zawodu pielęgniarki i po-
łożnej. Karą tą miałaby być kara pienięż-
na, orzekana w wysokości od 1.000 zł
do 10.000 zł z przeznaczeniem na cele
związane z ochroną zdrowia.
W obecnie obowiązującej ustawie kata-
log kar nie przewiduje stosowania kar
o charakterze finansowym, przewidując
jedynie kary upomnienia, nagany, zakazu
pełnienia funkcji kierowniczych w zakła-
dach służby zdrowia czy też zawieszenia
lub pozbawienia prawa wykonywania za-
wodu. Wprowadzenie tej kary stanowiło-
by istotną zmianę w obecnym systemie
odpowiedzialności zawodowej z uwagi
na finansowy charakter proponowanej
kary. Podkreślić należy, iż z uwagi na
określenie jej dolnej granicy na poziomie

1.000 zł oraz wysokość wynagrodzeń
pielęgniarek i położnych, będzie to kara
dotkliwa dla skazanej pielęgniarki lub po-
łożnej. W związku z tym, w razie wprowa-
dzenia tej kary do katalogu kar powstanie
konieczność wypracowania właściwej
praktyki tj. określenia w działalności są-
dów zasad jej stosowania, okoliczności
stanowiących przesłankę do jej zastoso-
wania oraz wysokości orzekanej w kon-
kretnej sprawie kary finansowej.
Nie sposób obecnie przewidzieć, w jakim
kierunku pójdzie praktyka sądów w tym za-
kresie, lecz Naczelny Sąd Pielęgniarek
i Położnych, w razie jej wprowadzenia do
ustawy, w zakresie swojej właściwości po-
dejmie działania w celu wypracowania linii
orzeczniczej w zakresie orzekania kary fi-
nansowej, uwzględniając zarówno specy-
fikę wykonywanego zawodu, sytuację fi-
nansową środowiska jak też przesłanki do
jej orzekania w razie wystąpienia przez
rzecznika odpowiedzialności zawodowej
z wnioskiem o wymierzenie takiej kary.
Na marginesie wskazać również należy, iż
zastosowanie takiej kary mieć będzie nieja-

ko podwójny skutek dla ukaranej pielę-
gniarki lub położnej, gdyż w razie skazania
na którąkolwiek z kar obecnie przewidzia-
nych w ustawie o samorządzie pielęgnia-
rek i położnych jest ona obciążana również
kosztami przeprowadzonego postępowa-
nia, co stanowi dolegliwość samą w sobie
a w razie ukarania karą finansową powięk-
szy finansowe obciążenia ukaranej.
Powyższe uwagi mają jedynie charakter
wstępnych rozważań nad propozycją
wprowadzenia do katalogu kar, kary fi-
nansowej i wskazują jedynie niektóre
problemy wiążące się ze stosowaniem tej
kary w razie jej wprowadzenia do ustawy
o samorządzie pielęgniarek i położnych.
W praktyce pracy sądów pojawią się nie-
wątpliwie inne zagadnienia, których
obecnie nie można przewidzieć, a które
będą mieć znaczenie dla oceny i zasad-
ności zastosowania tej kary.

Teresa Fichtner-Jeruzel
Przewodnicząca Naczelnego 

Sądu Pielęgniarek i Położnych
www.izbapiel.org.pl

Komunikat DSOZ, 15.12.2009 r. 

Wnawiązania do komunikatu opubli-
kowanego w dniu 11.12.2009 r.

w sprawie planowanych zmian w rozporzą-
dzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świad-
czeń gwarantowanych z zakresu świad-
czeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ra-
mach opieki długoterminowej Prezes NFZ
informuję, że z uwagi na wskazywany ter-
min – 1 marca 2010 roku, wejścia w życie
cytowanej zmiany rozporządzenia Ministra

Zdrowia, umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa
opieka zdrowotna, w zakresie pielęgniarki
podstawowej opieki zdrowotnej – zadanio-
wa metoda finansowania, które zawarte by-
ły przed dniem 31 lipca 2009 roku, zosta-
ną przedłużone na zasadach określonych
w art. 4 ustawy z dnia 25 września 2009
roku z zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych (Dz.U.09.178.1374), do
dnia 28 lutego 2010 roku.
W najbliższym czasie opublikowane zo-
stanie Zarządzenie Prezesa NFZ zmie-

niające zarządzenie Nr 72/DSOZ/2009
z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie
określenia warunków zawierania i realiza-
cji umów o udzielanie świadczeń w ro-
dzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Od 1 marca 2010 roku świadczenia pie-
lęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opie-
ki długoterminowej udzielane będą na
podstawie umów zawartych ze świadcze-
niodawcami po wcześniejszym przepro-
wadzeniu postępowań konkursowych. 

źródło: Departament Świadczeń Opieki
Zdrowotnej

środowiska nauczania i wychowania, hi-
gienistka szkolna albo położna sprawuje
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
uczniami na terenie szkoły. Jednocze-
śnie, § 6 ust. 5 i 6 rozporządzenia Mini-
stra zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprawie organizacji profilaktycznej opie-
ki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

(Dz.U. Nr 139 poz. 1133) określają, że
pielęgniarka, higienistka szkolna albo po-
łożna współpracują w szczególności z dy-
rektorem szkoły oraz radą pedagogiczną.
Mając powyższe na względzie, należy
przyjąć, że realizacja przez pielęgniarkę,
higienistkę szkolną albo położną progra-
mów edukacji zdrowotnej obejmuje rów-

nież udział tych świadczeniodawców
w realizacji programów edukacyjnych
i profilaktycznych w szkole, we współpra-
cy z dyrektorem szkoły i nauczycielami.

Z poważaniem
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek
www.izbapiel.org.pl

Komunikaty NFZ z 16 grudnia 2009 r.
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Informacje Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Wostatnich tygodniach zintensyfiko-
wały się zapytania i telefony osób

poszukujących pracę. Wielu spośród kole-
żanek i kolegów poszukuje pracy, także po
przerwie w wykonywaniu zawodu. Pomóż-
my im w znalezieniu pracy. Prosimy kierow-
ników ZOZ oraz naczelne/ przełożone pie-
lęgniarek i położnych o uzupełnianie ofert
pracy w dziale OIPiP Agencja Zatrudnienia.
Proszę o wskazanie konkretnego stanowi-
ska oraz wynagrodzenia, jakie możecie
oferować. Również osoby poszukujące

pracy prosimy o wskazanie informacji, któ-
re zachęcą przyszłego pracodawcę do za-
trudnienia konkretnego pracownika.
Szczegółowe informacje znajdziecie na
stronie internetowej OIPiP w Katowicach.
Zapraszamy też do poszukiwania informa-
cji o konkursach na stanowiska kierowni-
cze, które zamieszczane będą w zakładce
Ogłoszenia o konkursach.

Wydrukowane zostały Przepisy
Prawne, które otrzyma kadra kie-

rownicza pielęgniarek i położnych, peł-
nomocni przedstawiciele, uczestniczki
kursów, szkoleń i konferencji. Ponadto
w aktualnym numerze Biuletynu zamiesz-
czony został 1 egzemplarz płyty CD. Ko-
lejne rozpowszechnione zostaną przez
Pełnomocnych Przedstawicieli do wszyst-
kich placówek. Program jest własnością
OIPIP.

Przewodnicząca ORPiP
Mariola Bartusek

Notatka z debaty o zdrowiu dla Śląska

Wdniu 11 grudnia 2009 roku w sali
sesyjnej Urzędu Miasta w Mikoło-

wie odbyła się debata o zdrowiu „Dla Ślą-
ska” zorganizowana przez Panią Poseł Iza-
belę Kloc. Udział w spotkaniu wzięli m.in.
przedstawiciele zakładów opieki zdrowot-
nej woj. śląskiego oraz strony rządowej
pełnomocnik Ministra Zdrowia – Pan Ry-
szard Łabanow i posłowie: Pan Bolesław
Piecha i Pan Andrzej Sośnierz. Podczas
debaty przedstawiono ogólny stan placó-
wek ochrony zdrowia funkcjonujących
w województwie śląskim oraz dokonano

analizy porównawczej z placówkami całe-
go kraju. Przedstawiono problemy zakła-
dów opieki zdrowotnej, które uniemożli-
wiają ich prawidłowe funkcjonowanie:
szpitali klinicznych leczących pacjentów
w najcięższych stanach; szpitali powiato-
wych prowadzących nieustanne ostre dy-
żury; placówek, które muszą zrezygno-
wać z zakupu drogiej aparatury i tym sa-
mym z wysokopłatnych procedur specjali-
stycznych. Biorąc pod uwagę trudną sytu-
ację ekonomiczną całego sektora ochro-
ny zdrowia. Na zakończenie dokonano

próby ustalenia przyczyn takiego stanu
rzeczy oraz zaproponowano pewne roz-
wiązania organizacyjne dla poprawy funk-
cjonowania ochrony zdrowia w wojewódz-
twie śląskim. Na zakończenie zaapelowa-
no o zwiększenie nakładów na opiekę me-
dyczną w województwie śląskim oraz
usprawnienie przepływu informacji, który
pozwalałby na rzetelne przekazywanie bie-
żących informacji społeczeństwu.

Przewodnicząca ORPiP
Mariola Bartusek

Notatka ze spotkania komisji przy NRPiP Warszawa

Wdniu 14 grudnia 2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. prawa i legislacji oraz Komisji ds. lecznictwa stacjonarnego przy
NRPiP w Warszawie. Podczas spotkania Komisji ds. Prawa i Legislacji prowadzono w dalszym ciągu prace nad wprowadze-

niem poprawek do projektów Ustaw o zawodach pielęgniarki i położnej oraz Ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych zapro-
ponowanych przez środowisko pielęgniarek i położnych. Spotkanie Komisji ds. lecznictwa stacjonarnego poświęcone zostało orga-
nizacji konferencji planowanej na luty 2010 w tematyce metodologii ustalania minimalnych norm zatrudnienia.

Przewodnicząca ORPiP
Mariola Bartusek

Informacja Zespołu ds. pielęgniarek pracujących w sterylizacji 
działającego w ramach ORPiP w Katowicach

Na pierwsze spotkanie zespołu w roku 2010 zapraszam w dniu 26 stycznia o godzinie 1500 do siedziby OIPiP w Katowicach
przy ul. Francuskiej 16 (III piętro). Następne spotkania w roku 2010 odbędą się w terminach: 25.05, 28.09 i 23.11

o godz. 1500.

Informacji na temat działalności Zespołu można uzyskać pod numerami telefonów 0 603 111 952 lub 32 259 15 21.

Przewodnicząca Zespołu
Iwona Woźniak
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Notatka ze spotkania Zespołu Pielęgniarek Szkolnych 

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sprawie obowiązującej dokumentacji 
w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

Wdniu 1 grudnia 2009 r. odbyło się
spotkanie Zespołu ds. pielęgnia-

rek szkolnych, w którym uczestniczył
przedstawiciel Śl. Oddz. Woj. NFZ w Ka-
towicach Pani Bożena Gil.
1. Pani Bożena Gil przedstawiła warunki

kontraktowania na dzień dzisiejszy. 
Na dzień dzisiejszy obowiązuje nas:
- załącznik Nr 4 wykaz świadczeń gwa-

rantowanych do Rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.
(Dz. U. Nr 139 poz. 1139),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
28 sierpnia 2009 (Dz.U. Nr 139
poz.1133) w sprawie organizacji opieki
zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

- Zarządzenie 72/2009/ZSOZ Prezesa
NFZ z dnia 3 listopada 2009 w sprawie
określenia warunków zawierania i reali-
zacji umów o udzielanie świadczeń z ro-

dzaju: podstawowa opieka zdrowotna
Oczekuje się na Rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia zmieniające rozporządze-
nie w sprawie świadczeń gwarantowa-
nych.
2. Poruszano problem krótkich (kilku-

dniowych zastępstw) oraz zastępstw
długotrwających (z powodu choroby)
a także zatrudniania nowych pracow-
ników. Problemy będą indywidualne
rozwiązywane między funduszem
a świadczeniodawcą.

3. Harmonogram pracy należy dostoso-
wać do Zarządzenia 72/2009 (a na
starych zasadach do Zarządzenia
105/2008); problemy indywidualnie
ustalać z kontraktowaniem. W szkołach
powyżej 500 uczniów należy zapewnić
opiekę pięć razy w tygodniu (stosując
się do Zarządzenia 72/2009).

4. Przypomniano o przestrzeganiu wa-
runków zawartych w oświadczeniach
o szczegółowych warunkach udziela-
nia świadczeń zdrowotnych w roku
2010.

5. Niejasności między dyrekcją szkoły
a świadczeniodawcami proponowano
rozwiązywać w formie pisemnego po-
rozumienia.

6. Problematyczna górna granica wieku
uczniów objętych opieką pielęgniarki
szkolnej to ostatnia klasa szkoły po-
nadgimnazjalnej, a w sprawozdaniach
ujęta jest szkoła policealna do 2,5 ro-
ku nauki. Na spotkaniu nie rozstrzy-
gnięto tej kwestii.

Maria Kasiorowska
Przewodnicząca Zespołu

ds. pielęgniarek szkolnych

Ministerstwo Zdrowia 
Departament 
Matki i Dziecka

Warszawa, dnia 22 grudnia 2009 r. 

MZ-MD-0762-483 -1 /WS/09 

Pani 
Mariola Bartusek 
Przewodnicząca 
Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

Szanowna Pani Przewodnicząca

Wzwiązku z pismem OIPiP/PR/
4272/09 zawierającym prośbę

o wskazanie obowiązującej dokumenta-
cji w profilaktycznej opiece zdrowotnej
nad dziećmi i młodzieżą, uprzejmie wy-
jaśniam, co następuje. 
Nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowot-
nej finansowanych ze środków publicz-
nych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z późn.
zm.) nałożyła na Ministra Zdrowia obo-
wiązek wydania aktów wykonawczych,
w których określone zostały zasady opie-
ki medycznej nad dziećmi i młodzieżą.
Rodzaj i zakres badań profilaktycznych

wykonywanych u dzieci i młodzieży okre-
śla rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U.
139, poz. 1139), zaś organizację profi-
laktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą szkolną określa rozporządze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia
2009 r. w sprawie organizacji profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą (Dz.U. Nr 139, poz.
1133).W myśl §10 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009
r. w sprawie organizacji profilaktycznej
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzie-
żą (Dz.U. Nr 139, poz. 1133), pielęgniar-
ka, higienistka szkolna albo położna pro-
wadzą dokumentację medyczną uczniów
na zasadach określonych w przepisach
o dokumentacji. Tym samym, rodzaj i za-
kres dokumentacji medycznej w profilak-
tycznej opiece zdrowotnej nad dziećmi
i młodzieżą określają przepisy rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grud-
nia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej w zakładach
opieki zdrowotnej oraz sposobu jej prze-
twarzania (Dz.U. Nr 247, poz. 1819,
z późn. zm.). Przepisy zawarte w rozdzia-

le 3 rozporządzenia - Dokumentacja za-
kładu udzielającego świadczeń zdrowot-
nych w warunkach ambulatoryjnych nie
określają jednolitego wzoru dokumenta-
cji świadczeń medycznych. Wybór wzoru
dokumentacji uwzględniającego dane
określone przepisami rozporządzenia,
pozostaje uprawnieniem poszczegól-
nych świadczeniodawców realizujących
profilaktyczną opiekę zdrowotną nad
uczniami. Nadmieniam, że w Minister-
stwie Zdrowia aktualnie prowadzone są
prace nad projektem rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie rodzajów i za-
kresu dokumentacji medycznej oraz spo-
sobu jej przetwarzania. Przedmiotowy
projekt zawiera rozdział: Dokumentacja
prowadzona przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, pielęgniarkę, higie-
nistkę szkolną udzielających świadczeń
zdrowotnych w środowisku nauczania
i wychowania. Projekt w dniu 15 grudnia
2009 r. został przekazany do konsultacji
społecznych oraz udostępniony na stro-
nie internetowej Ministerstwa Zdrowia
www.mz.gov.pl, w zakładce: Legislacja. 

Dyrektor 
Departamentu Matki i Dziecka

Dagmara Korbasińska
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Dane statystyczne

Szanowne kole˝anki i koledzy!!!
Podobnie jak w roku ubieg∏ym przedstawiamy krótkie sprawozdanie danych pochodzàcych z rejestru prowadzonego
przez ORPIP w Katowicach.

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach
Mariola Bartusek

Liczba zarejestrowanych Liczba posiadających Liczba aktywnych Liczba aktywnych
OIPiP ograniczone pwz zawodowo zawodowo
w Katowicach pielęgniarek położnych pielęgniarek położnych pielęgniarek/pielęgniarzy położnych

/pielęgniarzy
stan na K M K M
17.12.2009 r. 27 538 246 3 062 0 52 10 25 336 2 537

Liczba zarejestrowanych i zatrudnionych pielęgniarek i położnych

Dokonując analizy roku urodzenia pielęgniarek można zauważyć
intensywny wzrost liczby pielęgniarek urodzonych w latach 1940
do roku 1952, a następnie widoczny spadek liczby w roku 1953.
Spadek liczba urodzonych kobiet, które w przyszłości wybrały za-
wód pielęgniarek (bo w tym czasie zawód był wykonywany wyłącz-
nie przez kobiety), był krótki i trwał rok, po czym liczba ta znów
wzrastała do roku urodzenia 1960 (aktualny wiek 50 lat).
Największa liczba urodzonych kobiet-pielęgniarek przypada na rok
1975 (aktualny wiek 35 lat). Na ostatni zarejestrowany wiek (1987)
przypada najmniejsza liczba pielęgniarek – 16, co porównać mo-
żemy do roku 1940, z liczbą pielęgniarek – 19.

Analizując liczbę położnych w aspekcie roku urodzenia od roku 1941 ob-
serwujemy wzrost liczby urodzonych kobiet do roku 1959 z pojedynczymi,
niewielkimi przerwami. Jednakże od roku 1960 do 1967 spadek w roku
1962, a następnie znów powolny wzrost do 1967. Od roku 1967 do 1977
niepokojący spadek liczby położnych o prawie połowę w ciągu 10 lat. W cią-
gu następnych lat, za wyjątkiem 4 lat, dalszy spadek, do roku 1987 włącz-
nie (2 osoby).

▼
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OIPiP Stan na dzień Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba Liczba
absolwentek absolwentek potencjalnych potencjalnych potencjalnych potencjalnych

emerytek emerytek emerytek emerytek
- wiek 60 lat - wiek 60 lat - wiek 55 lat - wiek 55 lat

i więcej i więcej i więcej i więcej
w 2009 r. w 2009 r. w 2009 r. w 2009 r.

pielęgniarek położnych pielęgniarek położnych pielęgniarek położnych
Katowice 17.12.2009 r. 141 49 1 520 199 4 636 470

Liczba absolwentek oraz potencjalnych emerytek pielęgniarek/położnych 
w roku 2009 - stan na 17.12.2009 r.

Liczba grupowych praktyk Liczba specjalistycznych praktyk Liczba indywidualnych praktyk
pielęgniarek położnych pielęgniarsko pielęgniarek położnych pielęgniarek położnych

/położnicze
27 1 0 4 2 598 49

Liczba grupowych, specjalistycznych i indywidualnych praktyk pielęgniarek, położnych

OIPiP
Katowice
stan na
17.12.2009 r.

OIPiP Magister Magister Licencjat Licencjat Absolwenci Absolwenci Inne
w Katowicach pielęgniarstwa położnictwa pielęgniarstwa położnictwa medycznych  liceów 

szkół zawodowych medycznych
stan na - pielęgniarki
17.12.2009 r. 10 1 5 3 12 27 89

Liczba zaświadczeń wydanych na potrzeby uznawania kwalifikacji zawodowych

Liczba pielęgniarek, położnych, które/którym:
posiadają posiadają posiadają zaprzestały zrzekły nie posiadają posiadają pwz
stopień tytuł tytuł wykonywania się pwz obywatelstwa wydane

naukowy zawodowy zawodowy zawodu polskiego w innym państwie
doktora magistra licencjata

10 825 1 013 83 1 1 2

Inne dane statystyczne dotyczące praw wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych

OIPiP 
w Katowicach
stan na 
17.12.2009 r.

Zdecydowanie zmniejszyła się liczba absolwentek pielęgniarek i położnych: w roku 2009 zarejestrowało się 141 absolwentek pielę-
gniarek i 49 położnych. Biorąc pod uwagę liczbę osób w wieku 60 lat potencjalnie uprawnionych do przejścia na emeryturę: 1 520
pielegniarek i 199 połoznych oraz w wieku 55 lat w liczbie: 4 636 pielęgniarek i 470 położnych.

▼
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Wspó∏czesne placówki ochrony zdrowia

funkcjonujà w coraz bardziej z∏o˝o-

nym otoczeniu rynkowym.

Na z∏o˝onoÊç t´ majà wp∏yw: rozwój

technologii, w tym metod leczenia i piel´-

gnowania, sprz´tu i aparatury medycznej;

powszechny rozwój systemów informatycz-

nych i ∏àcznoÊç sieciowa; rosnàca konkuren-

cja – to najcz´stsze czynniki zmieniajàce kie-

runek interpretowania uwarunkowaƒ funk-

cjonowania i sukcesu organizacji.

Placówki ochrony zdrowia zmuszone sà

do podj´cia dzia∏aƒ adaptacyjnych przeja-

wiajàcych si´ w innowacyjnoÊci, otwartoÊci

na zmian´, uelastycznianiu systemów zarzà-

dzania, zarzàdzaniu informacjami, rozwija-

niu i wykorzystywaniu wewn´trznych zaso-

bów opartych na wiedzy a tym samym bu-

dowaniu i utrzymywaniu kultury organiza-

cji. 

Zdefiniowanie kultury organizacji jest

trudne, jako ˝e zarówno poj´cie organizacji,

jak i kultury sà niejednoznaczne i same w so-

bie sà ró˝nie definiowane.

Poj´cie kultury organizacyjnej narodzi∏o

si´ w roku 1951 i zosta∏o u˝yte po raz

pierwszy przez Elliota Jaques’a i dotyczy∏o

badaƒ fabryki w Anglii. Elliot Jacques pisa∏,

˝e kultura organizacji jest to: „zwyczajowy

sposób myÊlenia, odczuwania i dzia∏ania,

który muszà poznaç nowi cz∏onkowie, przy-

najmniej cz´Êciowo go zaakceptowaç, jeÊli

sami chcà byç zaakceptowani jako pracowni-

cy. Nowi cz∏onkowie w mniejszym lub wi´k-

szym stopniu zaczynajà si´ do tego stoso-

waç. Sposób myÊlenia i dzia∏ania wynika

cz´Êciowo ze wspólnych poglàdów, warto-

Êci, norm (…)”.

Szerokà akceptacj´ zyska∏a definicja Ed-

gara Scheina. Wed∏ug niego kultura organi-

zacyjna to: „wzorzec podstawowych za∏o-

˝eƒ wymyÊlony, odkryty lub rozwini´ty

przez grup´ w trakcie uczenia si´, jak radziç

sobie z problemami zewn´trznej adaptacji

i wewn´trznej integracji, który okaza∏ si´

wystarczajàco wartoÊciowy i który powinni

sobie przyswoiç nowi cz∏onkowie jako w∏a-

Êciwy sposób postrzegania, myÊlenia i od-

czuwania w aspekcie wspomnianych proble-

mów”.

Rozkwit badaƒ nad kulturà organizacyj-

nà nastàpi∏ pod koniec lat 70-tych oraz na

poczàtku lat 80-tych XX wieku, inspiracjà do

badaƒ teoretycznych nad kulturà organizacji

sta∏ si´ sukces firm japoƒskich oraz kryzys

tradycyjnych metod zarzàdzania.

Wówczas zacz´to przywiàzywaç wi´kszà

wag´ do kultury w teorii organizacji przed-

si´biorstw. To jeden z niewielu obszarów,

w którym naukowcy zwrócili uwag´ prakty-

ków biznesu na czynnik majàcy zasadnicze

znaczenie dla funkcjonowania firm.

Kultura uros∏a nie tylko do rangi „zbioro-

wo zaprogramowanego umys∏u” (Hofstede)

czy „kontekstu, w którym dziejà si´ rzeczy”

(Trompenaars), ale podstawowego narz´-

dzia s∏u˝àcego do analizy przedsi´biorstw

oraz zasadniczego prognostyka ich przysz∏o-

Êci. 

W tym okresie publikacje takich badaczy

jak: A.K. Koêmiƒski, W.A Ouchi, T.E. Deal,

A.A.Kenedy, R.Pascale, T.J. Peters oraz

R.H. Waterman sta∏y si´ poczàtkiem „mody

na kultur´ organizacyjnà”.

DoÊç ciekawe jest okreÊlenie Geerta Ho-

fstede: „kultura organizacji to jej psycholo-

giczne aktywa, które mogà s∏u˝yç do prze-

widzenia tego, co stanie si´ z jej aktywami fi-

nansowymi za pi´ç lat”.

W latach póêniejszych powstawa∏y ró˝ne

okreÊlenia i spojrzenia na kultur´ organizacji.

Dzisiejsze kryteria wartoÊci firmy dzieli-

my na wymierne (wyniki finansowe, majà-

tek) oraz niewymierne i wynikajàce z kultu-

ry firmy (zdolnoÊç do wypracowania zysku

i osiàgania sukcesu poprzez przyciàganie

klientów, czyli orientacja na klienta; zatrud-

nianie najlepszych pracowników; wybieranie

najlepszych dostawców). W tym kontekÊcie

system ochrony zdrowia (z podsystemem

piel´gniarstwa) dzieli placówki ochrony

zdrowia na te, które sà nastawione na zysk

oraz stanowiàce wi´kszoÊç placówki non

profit.

Poj´cie kultury organizacyjnej jest wielo-
aspektowe i obejmuje kilka kategorii zja-
wisk: 
• Po pierwsze, kultura oznacza wartoÊci ce-

nione w organizacji, do osiàgni´cia, któ-

rych jej cz∏onkowie i pracownicy dà˝à in-

dywidualnie i zbiorowo. WartoÊci dotyczà

tak˝e sposobu funkcjonowania, stosun-

ków mi´dzyludzkich, przestrzegania for-

malnych procedur, zrozumia∏oÊç celów or-

ganizacji itp.

• Po drugie, wa˝nym elementem kultury sà

normy i wzorce, czyli gotowe schematy

post´powania i zachowaƒ, które pracow-

nicy organizacji stosujà w okreÊlonych sy-

tuacjach. Przyk∏adem mogà byç sposoby

reagowania na sytuacje, trudne, radzenie

sobie z dzia∏aniami niepo˝àdanymi i kon-

fliktem mi´dzy pracownikami, a tak˝e ja-

sne wzorce (procedury i standardy) post´-

powania w poszczególnych jednostkach

chorobowych itd. Organizacja, która dys-

ponuje bogatym repertuarem takich norm

i wzorców, przyswojonych przez uczestni-

ków i dotyczàcych wielu typowych sytu-

acji, reaguje szybko i w taki sam sposób,

niezwykle istotne jest, aby wzorce i stan-

Renata Ciemierz ● Po∏o˝na, mgr piel´gniarstwa, Naczelna Piel´gniarka w SPSK

Nr 6 SUM w Katowicach, GórnoÊlàskie Centrum Zdrowia Dziecka 

im. Jana Paw∏a II

Tworzenie kultury organizacyjnej placówki ochrony zdrowia
nastawionej na jakość cz. I
Definiowanie kultury organizacji
W dobie zmian transformacji i restrukturyzacji w systemie
ochrony zdrowia placówki medyczne sà postrzegane jako
organizacje i podlegajà prawom i zasadom zarzàdzania
rynkiem – tu rynkiem udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych.

▼
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dardy by∏y tworzone w sposób zrozumia-

∏y i na tyle elastyczny, aby mog∏y byç do-

stosowywane do zmieniajàcych si´ warun-

ków, otoczenia organizacji i innych zda-

rzeƒ, których w ochronie zdrowia spotyka

wiele. 

• Po trzecie, kultura wyra˝a si´ w symbo-

lach, które podkreÊlajà poczucie wspólno-

ty oraz stanowià zrozumia∏à dla wszyst-

kich reprezentacj´ zarówno wartoÊci,

norm jak i wzorców. Symbole sà tworzo-

ne celowo, z myÊlà o budowaniu wspól-

noty. Symbole mogà byç materialne (logo

firmy, barwy firmowe stosowane w doku-

mentach, wyposa˝enie, wzorce jednoli-

tych formularzy dokumentów, ubiór itd.)

i niematerialne (legendy, mity, pami´ç

wa˝nych wydarzeƒ, kroniki, organizacja

jubileuszy, doroczne rytua∏y takie jak uro-

czysta inauguracja roku akademickiego

w uniwersytetach).

W literaturze przedmiotu spotkaç mo˝na
jeszcze wiele definicji kultury organizacji,
ze wzgl´du na charakter i rozmiar niniej-
szego artyku∏u przytoczyç mo˝na zaled-
wie kilka z nich. Kultura organizacji jest
okreÊlana jako:
1. System nieformalnie utrwalonych w Êro-

dowisku spo∏ecznym organizacji wzorów

myÊlenia i dzia∏ania, majàcych znaczenie

dla realizacji formalnych celów organiza-

cyjnych.

2. Wzór podstawowych za∏o˝eƒ, które gru-

pa przyswoi∏a sobie w czasie rozwiàzywa-

nia jej problemów z zewn´trznà adaptacjà

i wewn´trznà integracjà i które okaza∏y si´

na tyle dobre, ˝e zosta∏y uznane za obo-

wiàzujàce i wskazane nowym cz∏onkom

organizacji jako w∏aÊciwy sposób postrze-

gania, odczuwania i myÊlenia o jej proble-

mach. 

3. Wyuczony produkt grupowego doÊwiad-

czenia opartego na wartoÊciach oraz nor-

mach i wynikajàcych z nich wzorach kul-

turowych.

4. Sieç znaczeƒ utkanych przez cz∏owieka,

dlatego analiza kultury nie jest naukà eks-

perymentalnà poszukujàcà praw, ale inter-

pretatywnà, poszukujàcà znaczenia. Jest

wyjaÊnieniem tworzàcym spo∏eczne eks-

presje.

Wed∏ug najcz´Êciej cytowanych badaczy
i znawców tematu kultura organizacji de-
finiowana jest jako:
1. System znaczeƒ przyjmowanych przez

cz∏onków organizacji, odró˝niajàcy danà

organizacj´ od innych – Stephen P. Rob-

bins.

2. Zbiór wierzeƒ, przekonaƒ, szerzàcych si´

w firmie, dotyczàcych tego, jak prowadziç

interesy, jak powinni zachowywaç si´ pra-

cownicy i jak powinni byç traktowani –

L.W. Rue, P.G. Holland.

3. W∏aÊciwy klimat organizacyjny i sposób

zarzàdzania, system zach´t, kwalifikacji,

stosunki mi´dzyludzkie – E. Pi´tkiewicz,

S. Ka∏u˝ny.

4. Niepisane, przestrzegane cz´sto podÊwia-

domie zasady, które wype∏niajà luk´ mi´-

dzy tym, co napisane a tym, co si´ rzeczy-

wiÊcie dzieje. Kultura dotyczy wspólnych

poglàdów, ideologii, wartoÊci, przekonaƒ,

oczekiwaƒ i norm – R. Deshapande, R.

Parasurman.

5. Zespó∏ wartoÊci, tradycji, przekonaƒ, po-

staw, które sà istota wszystkiego, co si´

robi i myÊli w organizacji. Jest ona zasila-

na przez system obrz´dów, rytua∏ów,

wzorców komunikowania si´ nieformal-

nych struktur – L.J. Mullins.

W Êwietle zaprezentowanych definicji

mo˝na stwierdziç, ˝e kultura organizacyjna

stanowi ciàg procesów, wspólnych dla orga-

nizacji i jej cz∏onków. Zapewnia wszystkim

jeden system interpretacji, tworzy porzàdek,

gwarantuje ciàg∏oÊç, buduje grupowà to˝sa-

moÊç, zaanga˝owanie i wi´zi mi´dzy pra-

cownikami ró˝nych pokoleƒ. Reguluje,

wi´c ona stosunki mi´dzy pracownikami,

okreÊlajàc sposoby wzajemnego odnoszenia

si´ pracowników do siebie, formy wspó∏-

pracy, rywalizacji, komunikowania si´ oraz

relacje z prze∏o˝onymi. Kultura organizacyj-

na stanowi obowiàzujàcy w organizacji nie-

pisany kodeks i kszta∏tuje ca∏y system orga-

nizacyjny. 

Istota kultury organizacji interpretowa-

na jest wieloaspektowo – jedni rozumiejà jà

jako ogniwo ∏àczàce cz∏onków organizacji

i b´dàce zbiorem wspólnych wartoÊci, sym-

boli oraz idei, – inni widzà w niej mieszan-

k´ elementów orientujàcych organizacj´ na

cz∏owieka oraz kszta∏tujàcych jego wyobra-

˝enia, postrzeganie i post´powanie. 

Tymczasem kultur´ nale˝y postrzegaç

nieco szerzej, jako indywidualny dla ka˝dej

organizacji i nadajàcy jej niepowtarzalny

charakter system wartoÊci i myÊlenia

z uwzgl´dnieniem otoczenia organizacji. Ta-

kie podejÊcie pozwala na wyznaczanie dróg

post´powania tak wewnàtrz organizacji, jak

i poza nià.

Kultura stanowi, wi´c rodzaj formy, cza-

sem trudno akceptowalnej, jak wówczas,

gdy cz∏onkowie organizacji muszà cz´Êcio-

wo zrezygnowaç z w∏asnych pragnieƒ i za-

sad dla dobra funkcjonowania organizacji

i utrzymania jej na wysokim poziomie

w otoczeniu konkurencyjnego rynku. 

Reasumujàc pod poj´ciem kultury orga-

nizacji kryje si´ zestaw wartoÊci i zasad, któ-

re pomagajà cz∏onkom organizacji rozumieç

misj´ organizacji, ustalone cele i pozwalajà

na dà˝enie do ich realizacji oraz identyfikacj´

z zak∏adem pracy.

Ka˝da organizacja (firma, przedsi´bior-

stwo) ma swojà w∏asnà wewn´trznà kultur´,

która jest niezwykle wa˝na i niezb´dna do

dalszego rozwoju firmy - inne b´dà wyzna-

wane wartoÊci, cele, style kierowania, stoso-

wany j´zyk i symbolika a nawet definicja

rozwoju czy sukcesu. 

Wa˝ne jest jednak to, aby ka˝dy pracow-

nik zna∏ i rozumia∏ kultur´ swojej organiza-

cji, bo tylko wtedy mo˝e rozwijaç si´ w taki

sposób, aby przyczyniaç si´ do rozwoju fir-

my. 

Kultura usprawnia komunikacj´, u∏atwia

szybkie podejmowanie decyzji, pozwala

zmniejszyç sprawowanà nad pracownikami

kontrol´, wzmaga motywacj´ i zapewnia sta-

bilnoÊç dzia∏ania organizacji. Dzi´ki cz∏on-

kom organizacji jej kultura jest tworem ˝y-

wym i zmieniajàcym si´ w miar´, jak organi-

zacja uczy si´ radziç sobie z problemami ze-

wn´trznymi i próbuje koordynowaç dzia∏a-

nia wewn´trzne.

Na istot´ kultury organizacji sk∏ada si´
siedem cech, sà to:
• Innowacja i podejmowanie ryzyka – czyli,

w jakim stopniu pracownicy sà pobudzani

do innowacyjnoÊci i podejmowania ryzy-

ka. W ochronie zdrowia ryzyko postrzega-

ne jest w kategoriach negatywnych, gdy˝

klientem dla organizacji w dzia∏alnoÊci

podstawowej jest cz∏owiek-pacjent. Nie-

mniej jednak ryzyko towarzyszy ka˝dej

dzia∏alnoÊci medycznej. Dlatego w pla-

cówkach ochrony zdrowia powo∏ywane sà

komisje czy zespo∏y np. ds. zarzàdzania ry-

zykiem – w odniesieniu do jakoÊci jest to

obszar, na którym mo˝na skupiç system

auditów wewn´trznych w organizacjach

posiadajàcych certyfikat jakoÊci. Warto na-

tomiast skupiç si´ równie˝ na innowacyj-

noÊci i otwartoÊci na zmian´ – czynników

bez obecnoÊci, których zmiana czy budo-

wanie kultury organizacji nie jest mo˝li-

we.

• Zwracanie uwagi na szczegó∏y – oczeki-

wania dotyczàce precyzji pracowników

i ich analitycznego podejÊcia i zwracania

uwagi na szczegó∏y. Praca w systemie

ochrony zdrowia opiera si´ przede wszyst-

kim na zegarmistrzowskiej precyzji

i szczegó∏ach, gdy˝ nawet najmniejszy

▼
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b∏àd czy zaniedbanie mo˝e skutkowaç na-

ra˝eniem zdrowia czy ˝ycia pacjenta.

• Nastawienie na wyniki – w jakim stopniu

kierownictwo skupia swojà uwag´ na wy-

nikach a nie na metodach oraz procesach

stosowanych do ich uzyskania.

• Nastawienie na ludzi – w jakim stopniu

kierownictwo w podejmowaniu decyzji

uwzgl´dnia wp∏yw wyników na ludzi

w organizacji. W organizacji nastawionej

na jakoÊç aspekt niezwykle wa˝ny i istotny.

• Nastawienie na zespo∏y – jakie sà preferen-

cje dotyczàce sposobu pracy tzn. czy orga-

nizacja promuje prac´ w zespole, czy pre-

feruje prac´ indywidualnych jednostek. Tu

w zale˝noÊci od rodzaju i wielkoÊci pla-

cówki ochrony zdrowia najwy˝sze kierow-

nictwo mo˝e powo∏aç zespo∏y czy grupy

robocze, a mo˝e powierzyç szereg zadaƒ

pracownikom indywidualnym.

• AgresywnoÊç – stopieƒ, w jakim ludzie sà

raczej agresywni i nastawieni na rywaliza-

cj´ ni˝ pob∏a˝liwi.

• StabilnoÊç – tzn. czy dzia∏alnoÊç organiza-

cji zmierza raczej do utrzymania obecnej

stabilnej pozycji czy do rozwoju.

Je˝eli weêmiemy pod uwag´ powy˝sze

elementy to otrzymamy z∏o˝ony uk∏ad kul-

tury organizacji. Uk∏ad taki staje si´ podsta-

wà wspólnych poglàdów cz∏onków na orga-

nizacj´, na to, jak si´ w niej post´puje i jakich

zachowaƒ oczekuje si´ od jej cz∏onków.

W kulturze organizacji chodzi o to, jak pra-

cownicy postrzegajà siedem wymienionych

cech, a nie o to, jaki majà do nich stosunek

uczuciowy.

Funkcje kultury organizacji
Kultura spe∏nia w organizacji kilka funk-
cji:
• Wyznacza granice organizacji tzn. stwarza

ró˝nice pomi´dzy poszczególnymi organi-

zacjami.

• Zapewnia cz∏onkom organizacji poczucie

to˝samoÊci.

• U∏atwia poszczególnym osobom anga˝o-

wanie si´ w coÊ wi´cej ni˝ tylko interes

w∏asny.

• Zwi´ksza stabilnoÊç systemu spo∏ecznego.

• S∏u˝y jako mechanizm wyjaÊniajàcy i kon-

trolny, kszta∏tujàcy postawy oraz zachowa-

nia pracowników, a tak˝e jako mechanizm

kierujàcy nimi.

Typy kultur organizacyjnych
Kultura Zeusa – kultura w∏adzy. Wp∏yw

na w∏adz´ majà osoby, które sà w formal-

nych i nieformalnych uk∏adach z Zeusem

(szefem), co niekoniecznie pokrywa si´

z formalnymi strukturami organizacji. Cha-

rakterystycznà cechà jest istnienie w niej

tzw. kr´gu w∏adzy; kilka osób ma dost´p do

w∏adzy, a niektórzy pracownicy, którzy for-

malnie pe∏nià funkcje kierownicze, np. wi-

cedyrektor, nie majà wp∏ywu na jej sprawo-

wanie. Poplecznicy cz´sto wywodzà si´ ze

znajomych, rodziny, jest to rodzaj „grupy

trzymajàcej w∏adz´”. Cechà kontroli u Zeu-

sa jest jej totalny charakter. Funkcjonowa-

nie instytucji zale˝y od osobowoÊci szefa;

wówczas dopiero mo˝e si´ coÊ zmieniç,

kiedy nastàpi zmiana na stanowisku kie-

rowniczym. Zeus nigdy sam nie rezygnuje

nawet, jeÊli nie jest w∏aÊciwym na danym

stanowisku, z powodu silnej osobowoÊci

Zeusa nawet decydenci nie majà odwagi

mu tego powiedzieç. Odchodzi najcz´Êciej

z powodu stanu zdrowia lub jest przesuwa-

ny na inne, cz´sto wy˝sze, stanowisko.

Charakter stosunków panujàcych w insty-

tucji cechuje: apatia, biernoÊç, brak zaanga-

˝owania, zniech´cenie. Kultura Zeusa, jeÊli

nie jest ska˝ona powiàzaniami nieformalny-

mi i koligacjami rodzinnymi a opiera si´

tylko na jednow∏adztwie mo˝e mieç pozy-

tywny wydêwi´k tam gdzie konieczne jest

centrum dowodzenia (wojsko) lub w przy-

padku katastrof (centra zarzàdzania kryzy-

sowego).

Kultura Apolla – kultura ról. Sà w niej ja-

sno okreÊlone kompetencje, uprawnienia

i odpowiedzialnoÊci, hierarchia (dyrektor,

zast´pcy, kierownicy liniowi). Ka˝de miejsce

jest dok∏adnie opisane. Podane jest szczegó-

∏owo, jakie wymagania nale˝y spe∏niç, aby

przejÊç na wy˝szy szczebel, mo˝na dok∏adnie

zaplanowaç kolejne stopnie w swojej karie-

rze. Kulturami Apolla sà urz´dy, wy˝sze

uczelnie. Kultura ta nazywana jest biurokra-

tycznà. Kontrolà u Apolla jest kontrola pro-

cesu. Apollo analizuje tylko to, czy wszystko

odby∏o si´ zgodnie z prawem, nie jest dla

niego wa˝ny efekt. W takiej kulturze odno-

towuje si´ tylko, ˝e wszystko odby∏o si´

zgodnie z procedurà i jest to wystarczajàce.

S∏owem kluczowym w tej kulturze jest pra-

wo. Prawo okreÊla funkcjonowanie instytu-

cji. Zmiana nie nast´puje nigdy, jedynie si´

rozrasta, zmienia si´ wtedy tylko, kiedy

zmienia si´ prawo.

Kultura Ateny – kultura kompetencji.

Kontrola u Ateny jest kontrolà efektu. Kon-

trola procesu jest w r´kach fachowców. Ate-

na wie, ˝e da∏a proces ludziom sprawdzo-

nym i nie potrzebuje kontrolowania na tym

etapie. S∏owem kluczowym w kulturze Ate-

ny sà kompetencje. Cechà jest przydzielanie

w przysz∏oÊci szerszych, trudniejszych za-

daƒ, bo cz∏owiek si´ sprawdzi∏. W kulturze

Zeusa wa˝ne sà znajomoÊci, w kulturze

Apolla kwalifikacje, a w kulturze Ateny

kompetencje.

Kultura Dionizosa – kultura jednostki.

Kultura Dionizosa nazywana jest te˝ kulturà

wolnoÊci lub kulturà jednostki. Jest to bar-

dzo rzadki typ kultury. Najcz´Êciej spotyka-

ny jest w instytucjach kulturalnych, gdzie

pod jednym szyldem dzia∏ajà artyÊci, z któ-

rych co prawda jeden jest szefem, ale tylko

formalnie, nie majàc ˝adnego wp∏ywu na

dzia∏alnoÊç pozosta∏ych. Kultura Dionizosa

nie ma struktury. Kontrolà u Dionizosa jest

zewn´trzna kontrola efektu. W ten sposób

oceniana jest praca, np. kontrolà dzia∏alnoÊci

zespo∏u artystycznego sà opinie widzów, po-

pularnoÊç, frekwencja na koncertach. S∏o-

wem kluczowym jest wolnoÊç.

Charles Handy w ksià˝ce „Understan-

ding Organizations”, z 1981 roku, wskaza∏

na zwiàzek pozycji, jakà przyjmuje przywód-

ca w danej organizacji, a jej kulturà organi-

zacyjnà. 

Wyró˝ni∏ cztery podstawowe typy kultur:
1. Kultura w∏adzy – oparta jest na silnym

przywództwie, odpowiada raczej firmom

rodzinnym, do 15 osób. Decyzje podej-

mowane sà raczej szybko, ale cz´sto nie sà

podejmowane, jeÊli nie ma w∏aÊciciela.

Procedury sprowadzajà si´ do s∏uchania

i wykonywania poleceƒ szefa.

2. Kultura roli – obowiàzuje biurokratyczna

struktura, oparta na precyzyjnym okreÊle-

niu zadaƒ poszczególnych jednostek.

Ka˝dy pracownik wype∏nia ÊciÊle okreÊlo-

nà rol´ zgodnie z ustalonymi regu∏ami.

3. Kultura celu (zwanà te˝ zadaniowà) – or-

ganizacja nastawiona na cele, pracownicy

czerpià satysfakcj´ z osobistego udzia∏u

w przedsi´wzi´ciach oraz z mo˝liwoÊci

rozwoju i wspó∏pracy. Zespo∏y powstajà

jako zwiàzki osób chcàcych realizowaç

okreÊlony pomys∏. Ludzi spaja wspólna

idea. Pomi´dzy wspó∏pracownikami pa-

nuje zaufanie. Organizacje o takiej kultu-

rze majà cz´sto charakter rozproszony.

Tylko niewielka cz´Êç osób jest zatrudnio-

na na pe∏nych etatach. W takich zespo∏ach

liderzy dojrzewajà powoli, muszà mieç

czas i miejsce by dowieÊç swojej wartoÊci.

Po zrealizowaniu zadania grupy rozpada-

jà si´. Liderzy majà du˝y zakres swobody

i ponoszà odpowiedzialnoÊç za prac´ ze-

spo∏ów.

4. Kultura indywidualnoÊci (osobowa) –

wi´kszoÊç ludzi dzia∏a indywidualnie. Sà

to na przyk∏ad zespo∏y adwokackie lub fir-

my farmaceutyczne i medyczne.

Bibliografia u autorki
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Upodnó˝a Beskidu Âlàskiego, 13 km od

Bielska Bia∏ej, le˝y kurort Gocza∏kowi-

ce Zdrój – miejscowoÊç o szczególnych walo-

rach leczniczych i wypoczynkowych. Uzdro-

wisko jest renomowanym, pr´˝nie rozwijajà-

cym si´ oÊrodkiem leczenia reumatologiczne-

go i rehabilitacji. Pierwszy sezon kuracyjny

rozpocz´to ju˝ w 1862 roku (Uzdrowisko

za∏o˝ono 6 lat wczeÊniej), wykorzystujàc ist-

niejàce tu êród∏a solanki. W chwili obecnej

Zak∏ad udziela Êwiadczeƒ zdrowotnych dla

ok. 10 tys. pacjentów rocznie.

Profile lecznicze
W uzdrowisku dzia∏a jedno z najwi´k-

szych – nie tylko na Âlàsku - centrum leczenia

i rehabilitacji – Wojewódzki OÊrodek Reu-

matologiczno-Rehabilitacyjny (WORR). 

W oÊrodku leczone sà:
• schorzenia narzàdu ruchu - reumatoidalne

zapalenie stawów, ∏uszczycowe zapalenie

stawów, zesztywniajàce zapalenie stawów

kr´gos∏upa, choroby uk∏adowe tkanki

∏àcznej, choroby zwyrodnieniowe stawów

obwodowych i kr´gos∏upa, stany po ura-

zach i zabiegach ortopedycznych

• schorzenia neurologiczne

• choroby naczyƒ obwodowych – m.in.

mia˝d˝ycowe, zarostowe zapalenie naczyƒ

• choroby laryngologiczne

• cukrzyca

• oty∏oÊç

W sk∏ad WORR wchodzà:
• Specjalistyczny Szpital Reumatologiczny

dla Doros∏ych ze Specjalistycznym Od-

dzia∏em Reumatologii i Specjalistycznym

Oddzia∏em Rehabilitacji dla Doros∏ych

• Sanatorium dla Doros∏ych 

• Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci „Sto-

krotka”

• Zak∏ad Przyrodoleczniczy z pe∏nà bazà za-

biegów balneologiczno-fizykalnych

• Przychodnia Wielospecjalistyczna, prowa-

dzàca równie˝ leczenie ambulatoryjne.

W ramach Przychodni funkcjonuje:
• Poradnia Reumatologiczna, Ortopedycz-

na, Rehabilitacyjna, Ginekologiczna, Oto-

laryngologiczna, Uzdrowiskowa, Lecze-

nia Bólu

• Zak∏ad Diagnostyki Radiologicznej

• Laboratorium Analityczne z pe∏nym za-

kresem badaƒ

W uzdrowisku pacjent poddawany jest

kompleksowej kuracji i edukacji zdrowotnej.

Korzystne warunki bioklimatyczne, pi´kny

krajobraz, mi∏a atmosfera i przychylnoÊç

personelu – wspomagajà i uatrakcyjniajà po-

byt w uzdrowisku.

Uzdrowiskowy Zak∏ad Przyrodoleczni-
czy posiada pe∏nà baz´ zabiegowà i oferu-
je szeroki wachlarz zabiegów z zakresu:
• balneoterapii (kàpiele solankowe z w∏a-

snych z∏ó˝, zawijania, kàpiele i ok∏ady bo-

rowinowe)

• krioterapii 

• fizykoterapii (pràdy diadynamiczne, inter-

dyn, jonoforeza, magnetostymulacja, ultra-

dêwi´ki, laseroterapia, leczenie ∏uszczycy

w kabinie Mullera i inne)

• hydroterapii (kàpiele ozonowe, pere∏kowe,

wirowe, 4-komorowe, kwasow´glowe)

• kinezyterapii

• masa˝u (klasyczny, podciÊnieniowy, pneu-

matyczny, limfatyczny, podwodny)

• akupunktury 

• inhalacje

Dla wszystkich ch´tnych istnieje mo˝li-

woÊç skorzystania – w ramach odnowy biolo-

gicznej – z basenu, sauny wilgotnej, suchej

oraz IR (sauna na podczerwieƒ), solarium,

masa˝y, biczów szkockich. Zabiegi rehabilita-

cyjne wykonuje wyspecjalizowany personel

dyplomowanych rehabilitantów i terapeutów.

Wszyscy lekarze zatrudnieni w WOPR to

specjaliÊci IIº z reumatologii, rehabilitacji, or-

topedii, diabetologii, onkologii, neurologii. 

Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà niezwy-

kle skuteczne zabiegi krioterapeutyczne

z u˝yciem par ciek∏ego azotu. Szpital

w Gocza∏kowicach wprowadzi∏ jako jeden

z pierwszych w Polsce krioterapi´ miejsco-

wà. Obecnie dysponuje równie˝ kriokomo-

rà, czyli zabiegami krioterapii ogólnoustro-

jowej w temp. do – 130º C. Obie metody

krioterapii zalecane sà w leczeniu schorzeƒ

narzàdu ruchu, a tak˝e m.in. osteoporozy,

fibromialgii. Ponadto wp∏ywajà korzystnie

na uk∏ad immunologiczny (wzrost odpor-

noÊci), dzia∏ajà przeciwbólowo, stanowià

doskona∏à form´ odnowy biologicznej,

spowolniajà procesy starzenia, wspomagajà

zabiegi kosmetyczne, odchudzanie, wp∏y-

wajà na popraw´ samopoczucia. 

Dodatkowo kuracjusze majà do dyspozy-

cji gabinet stomatologiczny, gabinet okuli-

styczny z salonem optycznym, aptek´, salon

zaopatrzenia ortopedycznego, grot´ solnà.

Dla pacjentów prywatnych Uzdrowisko

Gocza∏kowice-Zdrój proponuje leczenie sa-

natoryjne 14 lub 21 dniowe za pe∏nà odp∏at-

noÊcià, która obejmuje opiek´ lekarsko-pie-

l´gniarskà, 3 zabiegi dziennie (od ponie-

dzia∏ku do soboty), ca∏odzienne wy˝ywie-

nie, zakwaterowanie w 2-osobowych poko-

jach z pe∏nym w´z∏em sanitarnym.

Czas wolny/rekreacja
Gocza∏kowice-Zdrój przyciàgajà kuracju-

szy nie tylko swymi walorami leczniczymi,

lecz tak˝e malowniczym po∏o˝eniem, ziele-

nià parku, przyjaznym klimatem. W harmo-

nogramie kuracjusza znajdujà si´ równie˝

wypoczynek i rozrywka.

Irena Pude∏ko ● Mgr piel´gniarstwa, Prze∏o˝ona Piel´gniarek, 

SP ZOZ Uzdrowisko Gocza∏kowice-Zdrój Wojewódzki OÊrodek

Reumatologiczno-Rehabilitacyjny

Goczałkowice-Zdrój
Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny
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Otoczone lasami Uzdrowisko Gocza∏ko-

wice-Zdrój, oferuje ró˝norodne atrakcje: trasy

turystyczne do w´drówek pieszych i wypadów

rowerowych, autokarowe wycieczki krajowe,

wieczorki taneczne, imprezy przy ognisku, bi-

bliotek´. Organizowane sà wycieczki do Psz-

czyny i wspania∏ego Zamku Ksià˝àt Pszczyƒ-

skich, ze s∏ynnym, przepi´knym parkiem. 

Pobyt w takim oÊrodku rehabilitacyjnym,

jakim jest Wojewódzki Szpital Reumatolo-

giczno-Rehabilitacyjny przyczynia si´ do po-

prawy zdrowia i powrotu do aktywnego ̋ ycia.

Ka˝dy kto raz trafi do tego ma∏o na pozór

atrakcyjnego miejsca trafia tu przez lata…

Pielęgniarki 
i rozwój Uzdrowiska

Piel´gniarki sà najliczniejszà grupà zawo-

dowà wÊród personelu Uzdrowiska Gocza∏-

kowice-Zdrój WORR. SpoÊród funkcji za-

wodowych naszych piel´gniarek wyró˝nia si´

funkcj´ rehabilitacyjnà, która ma szczególne

znaczenie w opiece nad osobami niespraw-

nymi ruchowo w Uzdrowisku Gocza∏kowi-

ce-Zdrój, gdzie piel´gniarki pracujà na od-

dzia∏ach rehabilitacji i reumatologii szpitala

dla doros∏ych, na oddziale rehabilitacji dzie-

ci´cej Szpitala Uzdrowiskowego Stokrotka

oraz w obiektach sanatoryjnych. Uczestniczà

w rehabilitacji pacjentów niepe∏nosprawnych

ruchowo, dostosowujàc metody pracy do

specyfiki terapii prowadzonej na oddzia∏ach.

Jednym z zadaƒ piel´gniarki w opiece re-

habilitacyjnej jest podtrzymywanie aktyw-

noÊci ruchowej pacjenta. Osoby niepe∏no-

sprawne ruchowo, pod opiekà piel´gniarek,

przygotowywane sà do systematycznego

udzia∏u w rehabilitacji podczas pobytu

w Uzdrowisku oraz radzenia sobie w nie-

sprawnoÊci ruchowej w ˝yciu codziennym

i uzyskania niezale˝noÊci w funkcjonowaniu.

Subtelny, pogodny sposób bycia,

uÊmiech na twarzy, cierpliwoÊç i zrównowa-

˝enie, du˝a wra˝liwoÊç na ludzkie cierpienie

to atuty naszych piel´gniarek w codziennej

pracy.  Nasze piel´gniarki ciàgle i z du˝ym

zapa∏em pog∏´biajà swojà wiedz´, uczestni-

czàc w ró˝nych formach zawodowego do-

skonalenia, co sprzyja realizacji tej idei. 

JakoÊç Êwiadczonych us∏ug, to nie tyl-
ko wykwalifikowany personel, ale rów-
nie˝ baza lecznicza i zabiegowa spe∏niajàca
wymagania przepisów prawnych i oczeki-
wania pacjenta.

Aby to zrealizowaç Uzdrowisko Go-
cza∏kowice-Zdrój WORR okreÊli∏o g∏ów-
ne kierunki rozwoju. Sà to: 
• rozwój zakresu Êwiadczonych us∏ug;
• podniesienie jakoÊci i dost´pnoÊci

Êwiadczonych us∏ug;

• wzrost konkurencyjnoÊci placówki.

W latach 2011-2012 Uzdrowisko
planuje budow´ nowego budynku prze-
znaczonego na Szpital Reumatologicz-
no – Rehabilitacyjny. Budowa nowego
budynku pozwoli na dostosowanie
Szpitala do obowiàzujàcych przepisów
prawa przy zachowaniu niezmienionej
liczby ∏ó˝ek. Stary budynek Szpitala za-
mierzamy natomiast przeznaczyç na
rozwój dzia∏alnoÊci uzdrowiskowej. 

Planuje si´ równie˝ modernizacj´
Szpitala Uzdrowiskowego dla Dzieci
„Stokrotka”. 

Realizacja planowanych dzia∏aƒ po-
zwoli podnieÊç standard pomieszczeƒ
placówki, zwi´kszyç jej baz´ ∏ó˝kowà
oraz wprowadziç nowe us∏ugi. Wszyst-
ko to sprawi, ˝e b´dzie bardziej konku-
rencyjna na rynku us∏ug uzdrowisko-
wych, szpitalnych i ambulatoryjnych.

Uzdrowisko zamierza uruchomiç
Dzienny Oddzia∏ Rehabilitacyjny. B´dzie
on oferowa∏ kompleksowà rehabilitacj´
pacjentom, których stan kliniczny nie po-
zwala na rehabilitacj´ w warunkach am-
bulatoryjnych, a którzy nie wymagajà ca-
∏odobowego nadzoru medycznego. Reha-
bilitacja na Oddziale b´dzie prowadzi∏a
do przywrócenia pe∏nej lub mo˝liwej do
osiàgni´cia sprawnoÊci fizycznej i psy-
chicznej, zdolnoÊci do pracy i zarobkowa-
nia oraz zdolnoÊci do brania czynnego
udzia∏u w ˝yciu spo∏ecznym.

Uzdrowisko zamierza zwi´kszyç swojà
konkurencyjnoÊç na bardzo atrakcyjnym,
rozwijajàcym si´ stosunkowo od niedaw-
na w Polsce, rynku us∏ug komercyjnych,
takich jak odnowa biologiczna, Wellness
(zdrowy styl ˝ycia i Spa (Sanus per
Aquam – leczenie wodà). 

Rozbudowa bazy ˝ywieniowej b´dzie
polega∏a na wprowadzeniu do oferowane-
go jad∏ospisu ˝ywnoÊci ekologicznej. Pla-
nuje si´ podj´cie wspó∏pracy z okoliczny-
mi gospodarstwami rolnymi, aby w przy-
sz∏oÊci dostarcza∏y ekologicznych produk-
tów ˝ywieniowych do Uzdrowiska. W ten
sposób odpowiednia dieta skomponowa-
na z ekologicznych sk∏adników stanie si´
dodatkowym czynnikiem leczniczym.
Kontakt:
43-230 Gocza∏kowice-Zdrój
ul. Uzdrowiskowa 54
Centrala tel. 32 449 20 00
Centrum Obs∏ugi Pacjenta tel. 32 449 20 31
Faks 32 449 21 17
www. gozdroj.pl
e-mail: sekretariat@gozdroj.pl



Warto wiedzieć

20 Nasze Sprawy ● S t y c z e ń 2 0 1 0

Lucyna Gieniusz-Wojczyk ● Mgr piel´gniarstwa i mgr psychologii, Izba

Przyj´ç Dzieci, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

im. Prof. Stanis∏awa Szyszko SUM w Zabrzu

Model piel´gniarki pediatrycznej zobra-

zowany zostanie w kontekÊcie typolo-

gii umys∏u C. G. Junga. Poprzez fotografi´

pracy oddzia∏u pediatrycznego wy∏onione

zostanà te cechy osobowoÊci, które zdefiniu-

jà piel´gniark´ pediatrycznà. 

C.G. Jung wytypowa∏ cztery rodzaje umy-

s∏ów ludzkich ze wzgl´du na odbiór informa-

cji, jak równie˝ ich wartoÊciowanie (Nosal,

1992). Piel´gniarka pediatryczna wg typolo-

gii Junga posiada cechy pragmatyka, czyli kie-

ruje si´ percepcjà a swe dzia∏ania opiera na

uczuciach. Ta szeroko rozumiana emocjonal-

noÊç pragmatyka jest bardzo po˝àdana w pra-

cy z dzieçmi. Dla piel´gniarki pierwszorz´d-

nym celem, jaki chce osiàgnàç a który zapew-

ni jej mo˝liwoÊç dalszej pracy jest nawiàzanie

kontaktu z pacjentem. Umiej´tnoÊç ta, jak pi-

sze prof. Rybakowa jest darem (1999), które-

go nie mo˝na posiàÊç drogà naukowà, stàd

te˝ w takich relacjach sprawdza si´ typ umy-

s∏owoÊci pragmatyka, który wg Junga najle-

piej spoÊród wszystkich typów sprawdza si´

w kontaktach mi´dzyludzkich ((Nosal,

1992). Dzi´ki swojej spontanicznoÊci i emo-

cjonalnym odbiorze Êwiata wykazuje empa-

ti´, co nie stwarza atmosfery sztucznoÊci, któ-

rà dziecko natychmiast by wyczu∏o. Ten dar

komunikacji wià˝e si´ równie˝ z umiej´tno-

Êcià bycia szczerym, ale w taki sposób, aby nie

wzbudziç l´ku u ma∏ego pacjenta. Piel´gniar-

ka nie powinna zapewniaç ze zastrzyk nie b´-

dzie bola∏ gdy˝ straci zaufanie do dziecka, ale

co ma zrobiç, aby z∏agodziç l´k? PodejÊcie to,

wymaga kreatywnoÊci oraz twórczoÊci. Trze-

ba umieç odwróciç uwag´ dziecka od bólu

czy z∏ych doÊwiadczeƒ np. poprzez zapozna-

nie z nieznanym sprz´tem czy opowiedze-

niem krótkiej bajki. Liczy si´ oryginalnoÊç

charakteru „cioci” (Bartoszewicz, 2003). Po-

za tym komunikacja jest równie˝ utrudniona

poprzez ograniczenia wynikajàce z naturalne-

go rozwoju dziecka i tu przydatna jest pewna

gi´tkoÊç umys∏u piel´gniarki, która na podsta-

wie analizy sytuacji domyÊli si´ jakoby, co

dziecko oczekuje lub wy∏oni problem. Umie-

j´tnoÊç komunikacji pragmatyka przydatna

jest równie˝ w kontakcie z rodzicami. Cz´sto

najpierw trzeba umieç uspokoiç rodzica, byç

elastycznym w rozmowie gdy˝ to chodzi

o ich pociechy a czasem umiej´tnie skarciç,

gdy opieka nad dzieckiem nie jest nale˝ycie

sprawowana.

Poza tym omawiana gi´tkoÊç komunika-

cji wià˝´ si´ równie˝ z tym, i˝ w jednej chwi-

li piel´gniarka pos∏uguje si´ j´zykiem dwu-

latka, po czym automatycznie musi przerzu-

ciç si´ na j´zyk osób doros∏ych. Tu nasuwa

si´ impulsywnoÊç jako cecha pragmatyka, tu

nie ma czasu na analizowanie, trzeba zacho-

waç p∏ynnoÊç dzia∏ania.

Owe wartoÊciowanie informacji poprzez

pryzmat swoich uczuç (Nosal, 1992) spraw-

dza si´ nieraz tak˝e w tzw. sytuacjach nieja-

snych. Kiedy nast´puje chaos w informa-

cjach, gdy co innego wskazujà urazy dziecka

a co innego zeznajà rodzice. Chodzi tu

o wszelkie patologiczne sytuacje takie jak

zn´canie si´ fizyczne czy wykorzystywanie

seksualne. To dzi´ki swej empatii a tak˝e

analitycznemu podejÊciu piel´gniarka - prag-

matyk potrafi dostrzec niepokojàce sygna∏y. 

Cechy pragmatyka takie jak koncentracja

na szczegó∏ach, propabilizm oraz pewna im-

pulsywnoÊç (Nosal, 1992) przydajà si´ nie-

wàtpliwie w opiece nad ma∏ym pacjentem,

gdy˝ wiele dzieci´cych chorób objawia si´

niespecyficznie i bardzo cz´sto to ma∏y detal

zapala lampk´ uwagi. Równie˝ przebieg cho-

roby ma ró˝nà intensywnoÊç, dlatego to wy-

maga koncentracji tu i teraz i nigdy piel´-

gniarka nie mo˝e pozwoliç sobie na obni˝e-

nie czujnoÊci. Wewn´trzna analiza oraz czuj-

noÊç przejawia si´ w s∏owach „to dziecko mi

si´ nie podoba” i to wystarczy, aby wykonaç

dodatkowe badania.

Specyfik´ pracy oddzia∏u pediatrycznego

wyznacza równie˝ panujàca atmosfera.

Trudno tam zachowaç cisz´, ∏ad i porzàdek.

Owe zamieszanie wynika z naturalnej dla

rozwoju dziecka pobudliwoÊci. Mali pacjen-

ci bardzo cz´sto biegajà po korytarzu, do te-

go dochodzi p∏acz dzieci, w takiej atmosfe-

rze bardzo cz´sto trudno si´ skupiç. Pragma-

tyk ze wzgl´du na swojà ∏atwoÊç adaptacji

szybko przyswaja si´ do trudnych warunków

pracy (Nosal, 1992). Oddzia∏owy chaos po-

winien byç niwelowany spokojem, du˝à

cierpliwoÊcià oraz opanowaniem piel´gniar-

ki. Zachowanie powinno dzia∏aç modelujà-

co tzn. powinno byç spokojne, zrównowa-

˝one, stajàce si´ wzorem do naÊladowania,

przez co zmniejszy si´ l´k zwiàzany z hospi-

talizacjà (Bartoszewicz, 2003).

Wg Junga pragmatyka cechuje du˝a od-

pornoÊç uk∏adu nerwowego (Nosal, 1992)

która pomaga piel´gniarce przezwyci´˝yç stre-

sujàce sytuacje zwiàzane z cierpieniem dzieci. 

Realia s∏u˝by zdrowia zmuszajà cz´sto

piel´gniarki do bycia pragmatykiem, gdy˝

cz´sto niestety brakuje potrzebnego sprz´tu,

materia∏ów i wówczas muszà si´ wykazaç

twórczoÊcià i kreatywnoÊcià, aby pomóc pa-

cjentowi mimo pewnych ograniczeƒ. Takie

sytuacje stajà si´ idealne do wprowadzania

innowacji czy wymyÊlania nowych sposo-

bów piel´gnacji. Równie˝ ka˝dy nast´pny

pacjent, którego stan jest inny od poprzed-

niego staje si´ mo˝liwoÊcià do konstruowa-

nia i aktywnego eksperymentowania. Ca∏a

piel´gnacja wymaga równie˝ ∏àczenia tego

co w danej sytuacji odbieramy z w∏asnym

doÊwiadczeniem. To dzi´ki temu, co sobie

wczeÊniej piel´gniarka - pragmatyk opraco-

wa∏a pozwoli u∏atwiç jej prac´ w przysz∏oÊci.

DoÊwiadczenie podpowiada, i˝ nie ka˝da

piel´gniarka spe∏nia si´ na oddziale pedia-

trycznym i czasem lata pracy wcale tego nie

niwelujà, dlatego podczas rekrutacji pomoc-

ne by∏yby testy psychologiczne, które okre-

Êli∏yby profil kandydatów. 
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Realizujàc zalecenia zawarte w Rozpo-

rzàdzeniu Ministra Zdrowia z dn.

19.12.1999 r. w sprawie minimalnych norm

zatrudnienia piel´gniarek i po∏o˝nych w za-

k∏adach opieki zdrowotnej dokonano obli-

czeƒ liczby etatów piel´gniarek i po∏o˝nych

w oddzia∏ach z wyjàtkiem bloków operacyj-

nych. Wyniki koƒcowe wykaza∏y znacznie

zawy˝onà liczb´ etatów w stosunku do

obecnej liczby zatrudnionego Êredniego per-

sonelu medycznego. Nie odzwierciedla∏y

rzeczywistych potrzeb zwi´kszenia liczby

etatów.

Postanowiono zastosowaç do obliczeƒ mi-

nimalnych norm zatrudnienia „system belgij-

ski” wg norm opisanych przez dr hab. Helen´

Lenartowicz z Wydzia∏u Piel´gniarstwa Colle-

gium Medium UJ w Krakowie, uj´tych w ra-

mach programu PHARE P/9113/064/96.

Oparto si´ na podanym wzorze:

0,66 etatu piel´gniarskiego przypadajàcego

na 1 ló˝ko x % wskaênik wykorzystania ∏ó˝-

ka  x iloÊç ∏ó˝ek (dotyczy danego oddzia∏u)

Wyliczenie obsady piel´gniarskiej wg „wzo-

ru belgijskiego” dla 40 ∏ó˝kowego oddzia∏u

Wariant I
0,66 etatu piel´gniarskiego x 90% wskaênik

wykorzystania ∏ó˝ka x 40 ∏ó˝ek = 23,76 eta-

tów piel´gniarskich

23,76 piel´gniarek x 13 dy˝urów (12 godz.)

w miesiàcu = 309 godz.: 60 dy˝urów (12

godz.) w miesiàcu = 5 piel´gniarek na dy˝urze.

Wariant II
0,66 etatu piel´gniarskiego x 80% wskaênik

wykorzystania ∏ó˝ka x 40 ∏ó˝ek = 21 etatów

piel´gniarskich.

21 piel´gniarek x 13 dy˝urów (12 godz.)

w miesiàcu = 273 godz.: 60 dy˝urów (12

godz.) w miesiàcu = 4,5 piel´gniarki na 1

dy˝ur 12 godzinny.

Wnioski
Na jednà piel´gniark´ na dy˝urze 12 godzin-

nym przypada 7 pacjentów.

Wyliczenie nie uwzgl´dnia urlopów i innych

nieobecnoÊci, jak równie˝ piel´gniarskiej ka-

dry kierowniczej.

Zofia Ma∏as  ● Przewodniczàca Okr´gowej Rady 

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Kielcach

W zwiàzku z licznymi dyskusjami na temat proponowanych metodologii liczenia norm za-
trudnienia prezentujemy materia∏ Przewodniczàcej Âwi´tokrzyskiej ORPIP Pani Zofii
Ma∏as. Uwzgl´dniajàc wyliczenia Systemem Belgijskim liczba zatrudnionych piel´gniarek
i po∏o˝nych jest wystarczajàca dla zapewnienia realizacji Êwiadczeƒ piel´gniarskich. Bioràc
pod uwag´ specyfik´ pracy w ró˝nych oddzia∏ach jest on uzupe∏niany obliczeniami katego-
ryzacji chorych.

Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek
i położnych

4.11.2009 r. odby∏o si´ kolejne spotkanie zespo∏u ds. ustalania minimalnych norm zatrud-
nienia piel´gniarek i po∏o˝nych utworzone przy Ministrze Zdrowia. Podczas spotkania
toczy∏y si´ dyskusje nad proponowanà metodologià wyznaczania normy zatrudnienia dla
piel´gniarek i po∏o˝nych. Ustalono wst´pnie warunki zastosowania liczenia norm wed∏ug
kategoryzacji chorych. Strona NIPIP proponuje dodatkowo wzmocnienie Systemem Belgij-
skim. Serdecznie zapraszam do wspó∏pracy Przedstawicielki szpitali, które w 2010 roku
chcia∏yby w∏àczyç si´ w krótki program pilota˝owy wyboru nowej metodologii. Serdecznie
dzi´kuj´ tym wszystkim, którzy ju˝ teraz na bie˝àco informujà nas o stanie kadry. To szcze-
gólnie wa˝ne dzia∏anie, gdy˝ pozwala nam na strategiczne przygotowanie si´ do czekajà-
cych nas zmian w roku 2010.
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Po∏o˝na wykonujàca swój zawód, Êwiad-

czàc us∏ugi na ró˝nych stanowiskach

oraz w dowolnej formie organizacyjnej ma

obowiàzek prowadzenia dokumentacji me-

dycznej. Obowiàzek ten wynika z samego

faktu wykonywania zawodu po∏o˝nej

(art.20 ustawy o zawodach piel´gniarki i po-

∏o˝nej z dnia 5 lipca 1996 r.) 

Informacje, które muszà byç zawarte

w dokumentacji medycznej oraz sposób

przetwarzania danych osobowych pod-

opiecznych zosta∏y okreÊlone w ustawie

z dnia 6 listopada 2008 r o prawach pacjen-

ta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

W artykule 25 ustawy o prawach pacjen-
ta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zapisano,
˝e dokumentacja medyczna powinna za-
wieraç co najmniej:
1) oznaczenie pacjenta, pozwalajàce na usta-

lenie jego to˝samoÊci:

a) nazwisko i imi´ (imiona),

b) dat´ urodzenia,

c) oznaczenie p∏ci,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) numer PESEL, je˝eli zosta∏ nadany,

w przypadku noworodka – numer PE-

SEL matki, a w przypadku osób, które

nie majà nadanego numeru PESEL – ro-

dzaj i numer dokumentu potwierdzajàce-

go to˝samoÊç,

f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba

ma∏oletnia, ca∏kowicie ubezw∏asnowol-

niona lub niezdolna do Êwiadomego wy-

ra˝enia zgody – nazwisko i imi´ (imiona)

przedstawiciela ustawowego oraz adres je-

go miejsca zamieszkania,

2) oznaczenie podmiotu udzielajàcego

Êwiadczeƒ zdrowotnych ze wskazaniem

komórki organizacyjnej, w której udzielo-

no Êwiadczeƒ zdrowotnych,

3) opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielo-

nych mu Êwiadczeƒ zdrowotnych,

4) dat´ sporzàdzenia.

W obecnym stanie prawnym w zale˝no-

Êci od rodzaju podmiotu udzielajàcego

Êwiadczeƒ okreÊlone zosta∏y w dwóch roz-

porzàdzeniach ministra zdrowia, rodzaj i za-

kres dokumentacji medycznej.

Po∏o˝ne Êwiadczàce us∏ugi medyczne

w zak∏adach opieki zdrowotnej ( publiczne

zak∏ady opieki zdrowotnej i niepubliczne za-

k∏ady opieki zdrowotnej ) majà obowiàzek

prowadziç dokumentacj´ medycznà zgodnie

z zapisami zawartymi w Rozporzàdzeniu

Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2006 r.

wydanego na podstawie ustawy z 30 sierp-

nia 1991 r. o zak∏adach opieki zdrowotnej

w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji

medycznej w zak∏adach opieki zdrowotnej

oraz sposobu jej przetwarzania.

Po∏o˝ne prowadzàce dzia∏alnoÊç jako in-

dywidualna praktyka po∏o˝nej, specjalistycz-

na praktyka po∏o˝nej lub w formie grupowej

praktyki po∏o˝nych obowiàzuje Rozporzà-

dzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia

2003 r. wydane na podstawie ustawy z dnia

5 lipca 1996 r. o zawodach piel´gniarki i po-

∏o˝nej w sprawie rodzajów indywidualnej

dokumentacji medycznej pacjenta, sposobu

jej prowadzenia i przechowywania oraz

szczegó∏owych warunków jej udost´pniania

przez piel´gniark´, po∏o˝nà udzielajàca

Êwiadczeƒ zdrowotnych.

Rozporzàdzenia powy˝sze obowiàzujà tyl-

ko do dnia wejÊcia w ˝ycie aktów wykonaw-

czych wydanych na podstawie art. 30 i art. 40

ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach

pacjenta Rzeczniku Praw Pacjenta, jednak nie

d∏u˝ej ni˝ do dnia 1 stycznia 2011 r.

Do czasu wydania przez ministra zdro-

wia rozporzàdzenia okreÊlajàcego rodzaj

i zakres dokumentacji medycznej po∏o˝na

ma obowiàzek prowadziç dokumentacj´ me-

dycznà zgodnie z obowiàzujàcymi przepisa-

mi.Obecnie nie ma jednolitej dokumentacji

po∏o˝nej rodzinnej (po∏o˝nej poz). Ka˝da

po∏o˝na mo˝e w dowolnej formie graficznej

prowadziç zapis. Dokumentacja musi jedy-

nie zawieraç elementy, które sà wymagane

przepisami prawa.

Dokumentacja medyczna położnej rodzinnej, położnej POZ

Barbara Gardyjas ● Po∏o˝na, specjalistka piel´gniarstwa Êrodowiskowego

dla po∏o˝nych, mgr administracji, Dyrektor NZOZ „Pro Feminae” s.c. 

Opieka Po∏o˝niczo-Piel´gniarska w Rybniku

Elementy wymagane w dokumentacji medycznej położnej 

Lp.

1.

2.

Podstawa 
prawna

Rozporządzenie

Zakłady opieki zdrowotnej (NZOZ, SP ZOZ)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz.408, z późn. zm.)

z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakre-
su dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdro-
wotnej oraz sposobu jej przetwarzania

Dz. U. 06.247.1819

Indywidualna praktyka położnej, grupowa
praktyka położnej, specjalistyczna praktyka
położnej
Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr
57, poz. 602 i Nr 89, poz. 969 oraz z 2003
r. Nr 109, poz. 1029)
z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie rodzajów
indywidualnej dokumentacji medycznej pa-
cjenta, sposobu jej prowadzenia i przecho-
wywania oraz szczegółowych warunków jej
udostępniania przez pielęgniarkę, położną
udzielającą świadczeń zdrowotnych
Dz. U. 03.147.1437
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Podział 
dokumentacji

Podział 
dokumentacji 
indywidualnej

Forma 
dokumentów

Ogólne dane 
zawarte 
w dokumentacji

Identyfikacja 
pacjenta

Identyfikacja
świadczeniodaw-
cy

1) Dokumentacja indywidualna - odnoszącą się do po-
szczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń
zdrowotnych zakładu opieki zdrowotnej
2) Dokumentacja zbiorcza - odnosząca się do ogółu
pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych
zakładu lub określonych grup tych pacjentów.
1) Dokumentacja indywidualna wewnętrzna przezna-
czona na potrzeby zakładu, 
2) Dokumentacja indywidualna zewnętrzna przezna-
czona na potrzeby pacjenta korzystającego ze świad-
czeń zdrowotnych udzielanych w zakładzie.
Zakład sporządza dokumentację: 1) indywidualną we-
wnętrzną w formie: historii zdrowia i choroby lub karty
zdrowia dziecka, 2) dokumentację zbiorczą w formie
księgi przyjęć prowadzonej odrębnie dla każdej komór-
ki organizacyjnej.
Historia zdrowia i choroby zawiera: 1) dane identyfiku-
jące pacjenta, 2) informacje dotyczące ogólnego stanu
zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych lub urazów,
3) porad ambulatoryjnych i wizyt domowych oraz opie-
ki środowiskowej.
Część historii zdrowia i choroby dotycząca opieki śro-
dowiskowej zawiera:
1) oznaczenie środowiska epidemiologicznego;
2) dane identyfikujące pacjenta pozostającego pod
opieką pielęgniarki lub położnej w środowisku;
3) datę rozpoczęcia i zakończenia opieki pielęgniar-
skiej lub położniczej;
4) rodzaj i zakres czynności pielęgniarki lub położnej
obejmujących pacjenta i jego środowisko, a w szcze-
gólności 
•rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i psycho-
społecznych, 
•plan działalności pielęgniarki lub położnej 
•adnotacje związane z wykonywaniem czynności,
w tym wynikających ze zleceń lekarskich
5) dane identyfikujące położną i jej podpis.
1) nazwisko i imię (imiona),
2) datę urodzenia,
3) oznaczenie płci,
4) adres zameldowania, zamieszkania lub pobytu,
5) numer PESEL - jeżeli został nadany, w przypadku
noworodka - numer PESEL matki, a w przypadku bra-
ku numeru PESEL - serie i numer dokumentu stwier-
dzającego tożsamość.

1) dane identyfikujące zakład
a) nazwę zakładu i jego siedzibę,
b) adres zakładu wraz z numerem telefonu,
c) kod identyfikacyjny zakładu stanowiący I część sys-
temu kodu resortowego;
2) dane identyfikujące jednostkę organizacyjną zakładu
(poradnia położnej środowiskowej)

Rozporządzenie określa rodzaje indywidual-
nej dokumentacji medycznej pacjenta

1) Wewnętrzna - przeznaczona dla pielęgniar-
ki, położnej;
2) Zewnętrzna - przeznaczona dla pacjenta
korzystającego ze świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez pielęgniarkę, położną
Dokumentacją wewnętrzną są:
1) karta indywidualnej pielęgnacji,
2) karta wizyty patronażowej,
3) karta wywiadu środowiskowo-rodzinnego.

Dokumentacja wewnętrzna zawiera pogrupo-
wane dane i informacje 1) identyfikujące pa-
cjenta, 2) identyfikujące pielęgniarkę, położ-
ną udzielająca świadczeń zdrowotnych, 3)
identyfikujące lekarza, w przypadku wykony-
wania zleceń lekarskich, 4) dotyczące stanu
zdrowia i istotnych chorób oraz problemów
zdrowotnych pacjenta, w przypadku świad-
czeń udzielanych przez położną, w szczegól-
ności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobie-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych, re-
habilitacyjnych w zakresie opieki nad kobietą,
kobietą w ciąży, rodzącą i położnicą oraz no-
worodkiem, 5) dane o stanie zdrowia oraz
udzielonych przez pielęgniarkę, położną
świadczeniach zdrowotnych. 

1) nazwisko i imię (imiona),
2) datę urodzenia,
3) oznaczenie płci,
4) adres zameldowania lub pobytu,
5) numer PESEL, jeżeli został nadany,
w przypadku noworodka - numer PESEL mat-
ki, w przypadku osób, które nie maja nadane-
go numeru PESEL - rodzaj i numer dokumen-
tu potwierdzającego tożsamość,
6) numer karty ubezpieczenia zdrowotnego,
7) w przypadku gdy pacjentem jest osoba
małoletnia - nazwisko i imiona jej rodziców lub
jej przedstawiciela ustawowego, adres ich
zameldowania lub pobytu.
identyfikacja położnej udzielającej świadczeń
zdrowotnych:
a) nazwisko i imię (imiona),
b) numer prawa wykonywania zawodu,
c) numer wpisu praktyki do rejestru, prowa-
dzonego przez właściwą okręgową radę pie-
lęgniarek i położnych.

▼
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W tabeli zosta∏y zestawione zapisy

dwóch rozporzàdzeƒ dotyczàcych prowa-

dzenia dokumentacji medycznej, które wiele

kwestii rozwiàzujà w taki sam sposób. Jed-

nak˝e istnieje kilka ró˝nic, które zosta∏y

w tabeli przedstawione. 

W przysz∏oÊci zostanie wydane przez mi-

nistra zdrowia rozporzàdzenie, które b´dzie

dotyczy∏o wszystkich podmiotów udzielajà-

cych Êwiadczeƒ zdrowotnych.

Po∏o˝na Êrodowiskowa/rodzinna realizu-

jàca Êwiadczenia zdrowotne w ramach umo-

9.

10.

11.

Identyfikacja 
położnej 
udzielającej
świadczeń 
zdrowotnych
Informacje 
dotyczące stanu
zdrowia 
i choroby 
oraz procesu
pielęgnacyjnego

Upoważnienia

Zasady prowa-
dzenia dokumen-
tacji medycznej

a) nazwę jednostki organizacyjnej zakładu,
b) adres jednostki organizacyjnej zakładu wraz z nume-
rem telefonu,
c) kod identyfikacyjny jednostki organizacyjnej zakładu
stanowiący V część systemu kodu resortowego.
a) nazwisko i imię,
b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu,
e) podpis.
1) opis czynności wykonywanych przez położną,
2) rozpoznanie problemu zdrowotnego, 
3) zalecenia, 
4) informacje o wydanych orzeczeniach lub zaświad-
czeniach, 
5) informacje o: a) przebytych poważnych chorobach,
b) chorobach przewlekłych, c) pobytach w szpitalu, d)
zabiegach chirurgicznych, e) szczepieniach i stosowa-
nych surowicach, f) uczuleniach, g) obciążeniach dzie-
dzicznych.

Do historii zdrowia i choroby dołącza się:
1) imię i nazwisko osoby upoważnionej przez pacjenta
do otrzymywania informacji o stanie jego zdrowia
i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz dane
umożliwiające kontakt z tą osobą;
2) pisemne oświadczenie pacjenta o upoważnieniu do
uzyskiwania dokumentacji medycznej w przypadku je-
go śmierci, ze wskazaniem osoby upoważnionej, albo
pisemne oświadczenie pacjenta o braku takiego upo-
ważnienia.

a) nazwisko i imię (imiona), b) numer prawa
wykonywania zawodu, c) numer wpisu prak-
tyki do rejestru, prowadzonego przez właści-
wą okręgową radę pielęgniarek i położnych,
d) podpis położnej.
informacje o:
1) przebytych poważnych chorobach;
2) chorobach przewlekłych;
3) pobytach w szpitalu;
4) zabiegach chirurgicznych;
5) szczepieniach i stosowanych surowicach;
6) uczuleniach;
7) obciążeniach dziedzicznych;
8) dane z wywiadu i badania przedmiotowego,
w szczególności dotyczące odchyleń od normy;
9) opis udzielonych świadczeń zdrowotnych;
10) rozpoznanie problemu zdrowotnego.

Dokumentacja musi zawierać datę dokonania wpisu.
Każdy z dokumentów, będący częścią dokumentacji, musi umożliwiać identyfikację pacjenta, którego
dotyczy, oraz osoby sporządzającej dokument. 
Do prowadzonej dokumentacji wewnętrznej włącza się kopie przedstawionych przez pacjenta doku-
mentów medycznych lub odnotowuje się zawarte w nich informacje istotne dla procesu diagnostyczne-
go, leczniczego lub pielęgnacyjnego.
Dokument włączony do dokumentacji wewnętrznej nie może być z niej usunięty.
Każdą stronę dokumentacji indywidualnej oznacza się co najmniej imieniem i nazwiskiem pacjenta.
Dokumentacje należy prowadzić czytelnie.
Kolejne wpisy sporządza się w porządku chronologicznym, 
• zaznacza się koniec każdego wpisu, 
• opatruje czytelnym podpisem osoba sporządzająca wpis z podaniem danych ją identyfikujących.
Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie: 
• należy go skreślić, 
• opatrzyć datą skreślenia oraz krótkim omówieniem skreślenia, 
• opatrzyć podpisem osoby dokonującej skreślenia.
Dokumentacja jest przechowywana w sposób zapewniający:
• poufność, 
• zabezpieczenie przed dostępem osób nieupoważnionych 
• zabezpieczenie przed zniszczeniem lub zagubieniem.
Przechowywana dokumentacja jest katalogowana w sposób umożliwiający szybkie z niej korzystanie.

▼
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wy z Narodowym Funduszem Zdrowia

w zakresie po∏o˝nej podstawowej opieki

zdrowotnej jest zobligowana do prowadze-

nia dokumentacji z uwzgl´dnieniem dodat-

kowych elementów wymaganych w umowie

z NFZ. W zarzàdzeniu Prezesa NFZ w spra-

wie okreÊlenia warunków zawierania i reali-

zacji umów o udzielanie Êwiadczeƒ opieki

zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka

zdrowotna, zosta∏y okreÊlone dodatkowe

wymogi dotyczàce dokumentacji medycz-

nej. W rozdziale 5 dotyczàcym Êwiadczeƒ

po∏o˝nej poz znajdujà si´ informacje doty-

czàce zapisów w dokumentacji medycznej:

1) Po∏o˝na poz dokumentuje udzielone

Êwiadczenia w prowadzonej indywidual-

nej dokumentacji medycznej Êwiadcze-

niobiorcy. Wykonanie Êwiadczenia po∏o˝-

na poz potwierdza podpisem Êwiadcze-

niobiorcy/opiekuna. Podpis potwierdza-

jàcy wykonanie Êwiadczenia powinien

znajdowaç si´ w dokumentacji indywidu-

alnej z zachowaniem zasady chronologii

zapisów oraz uwzgl´dniajàc zaznaczenie

koƒca wpisu.

2) Dodatkowym dokumentem sà plany edu-

kacji przedporodowej, które stanowià in-

tegralnà cz´Êç dokumentacji medycznej

pacjentek.

3) Innym dokumentem jest raport staty-

styczny, który mo˝na stworzyç na podsta-

wie danych zawartych w ksi´dze przyj´ç.

W raporcie nale˝y wykazywaç:

• iloÊç wizyt patrona˝owych

• iloÊç wizyt w edukacji przedporodowej

u kobiety w cià˝y

• liczba pozosta∏ych wizyt domowych zre-

alizowanych w okresie sprawozdawczym

• liczba pozosta∏ych wizyt zrealizowanych

w okresie sprawozdawczym w gabinecie poz

• wizyta w opiece pooperacyjnej nad kobie-

tami po operacjach ginekologicznych i on-

kologiczno-ginekologicznych

• Êwiadczenia po∏o˝nej poz zrealizowane

u osoby spoza listy Êwiadczeniobiorców

zamieszka∏ej na terenie tego samego woje-

wództwa ale poza gminà w∏asnà i sàsiadu-

jàcymi

• Âwiadczenia po∏o˝nej poz zrealizowane

u osoby spoza listy Êwiadczeniobiorców

uprawnionej na podstawie przepisów

o koordynacji

• Âwiadczenia po∏o˝nej poz zrealizowane

u Êwiadczeniobiorcy innego ni˝ ubezpie-

czony, uprawnionego do Êwiadczeƒ zgod-

nie z treÊcià art.2 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy. 

Druki dokumentacji medycznej, które

obowiàzywa∏y w czasie funkcjonowania Âlà-

skiej Regionalnej Kasy Chorych (jako za∏àcz-

nik do umowy) dotyczàce zakresu po∏o˝nej

Êrodowiskowej tylko cz´Êciowo spe∏niajà wy-

mogi przepisów o dokumentacji medycznej. 

Druki Wizyta patrona˝owa u po∏o˝nicy,(

Za∏àcznik 3.2) Wizyta patrona˝owa u no-

worodka ( Za∏àcznik 3.3), Indywidualna

karta Êrodowiskowa kobiety ( Za∏àcznik 3.4)

oraz Karta Ârodowiskowa. Wywiad po∏o˝nej

u kobiety ci´˝arnej ( Za∏àcznik 3.1 do umo-

wy) spe∏niajà wymogi dotyczàce diagnozy

piel´gniarskiej natomiast brak jest mo˝liwo-

Êci zapisu procesu piel´gnowania czyli bra-

kuje planu dzia∏alnoÊci po∏o˝nej oraz adno-

tacji zwiàzanych z wykonywaniem czynno-

Êci, w tym wynikajàcych ze zleceƒ lekarskich.

Druki te nie spe∏niajà równie˝ wymogów:

zapisu chronologicznego, zaznaczenia koƒca

ka˝dego wpisu oraz podpisu podopiecznej

i podpisu osoby sporzàdzajàcej wpis ze

wzgl´du na brak odpowiedniego miejsca.

Prowadzenie procesu piel´gnowania -

model problemowy, który jest zalecany przez

Centrum Kszta∏cenia Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych równie˝ nie spe∏nia wszystkich zaleceƒ

wynikajàcych z przepisów o dokumentacji

medycznej, poniewa˝ nie ma wyraênie za-

znaczonego koƒca zapisu. W modelu pro-

blemowym diagnozujàc problem pod-

opiecznej w danym konkretnym dniu zapi-

sujemy go, natomiast oceniamy w czasie ko-

lejnych wizyt modyfikujàc realizacj´. Ten ro-

dzaj zapisu nie spe∏nia kryterium wyraênego

zaznaczenia koƒca oraz chronologii zapisu.

W obecnym stanie prawnym z powodu

braku wzoru dokumentacji po∏o˝nej poz, po-

∏o˝na podstawowej opieki zdrowotnej mo˝e

prowadziç dokumentacj´ w formie graficznej

dowolnej jednak˝e spe∏niajàcej wszystkie wy-

mogi zapisane w rozporzàdzeniach ministra

zdrowia dotyczàcych dokumentacji medycz-

nej oraz zarzàdzeniach prezesa NFZ.

Po analizie druków Wizyta patrona˝owa

u po∏o˝nicy (Za∏àcznik 3.2 do umowy

SRKCh) oraz Wizyta patrona˝owa u nowo-

rodka (Za∏àcznik 3.3 do umowy SRKCh)-

cz´Êç A, strona pierwsza stanowi diagnoz´

piel´gniarskà, zawiera dane identyfikujàce

pacjenta i informacje dotyczàce ogólnego

stanu zdrowia. W rubrykach Uwagi mo˝na

wpisaç brakujàce zapisy czyli informacje o: 

a) przebytych powa˝nych chorobach 

b) chorobach przewlek∏ych 

c) pobytach w szpitalu 

d) zabiegach chirurgicznych 

e) szczepieniach i stosowanych surowicach 

f) uczuleniach 

g) obcià˝eniach dziedzicznych

Cz´Êç B – strona druga nie jest zapisem

procesu piel´gnowania, dlatego nale˝y stwo-

rzyç innà form´ zapisu. 

Z ró˝nych propozycji dokumentowania

procesu piel´gnowania po∏o˝nej poz, moim

zdaniem najlepsza jest dokumentacja zapro-

ponowana przez kole˝anki z województwa

lubelskiego. 

Na dzieƒ dzisiejszy po∏o˝ne Êwiadczàce

us∏ugi w zakresie po∏o˝nej poz mogà wyko-

rzystaç istniejàce druki Wizyta patrona˝owa

u po∏o˝nicy i Wizyta patrona˝owa u nowo-

rodka cz´Êç A uzupe∏niajàc go o zapis proce-

su piel´gnowania ( np. wzór lubelski) z za-

chowaniem zasad prowadzenia dokumenta-

cji medycznej. Tak prowadzona dokumenta-

cja b´dzie zgodna z przepisami prawa.

Do czasu opracowania jednolitej doku-

mentacji medycznej dla po∏o˝nej nale˝y pro-

wadziç dokumentacj´ zgodnie z zapisami

prawa wed∏ug rozporzàdzenia ministra

zdrowia stosownie do rodzaju podmiotu ja-

ki realizuje Êwiadczenia (indywidualna prak-

tyka lub zak∏ad opieki zdrowotnej).

Zestawienie w formie tabeli elementów

niezb´dnych prowadzenia dokumentacji

medycznej u∏atwi po∏o˝nym poz w opraco-

waniu w∏asnego wzoru dokumentacji. Wy-

korzystanie istniejàcych druków jest propo-

zycjà, z której mo˝na skorzystaç.

TreÊç powy˝szego artyku∏u zosta∏a napisa-

na w czerwcu 2009 r. W chwili przekazania

do druku artyku∏u (grudzieƒ 2009) na stro-

nie internetowej ministerstwa zdrowia znaj-

duje si´ projekt rozporzàdzenia w sprawie ro-

dzajów i zakresu dokumentacji medycznej

oraz sposobu jej przetwarzania, o którym

mowa w tekÊcie, do konsultacji spo∏ecznych.

Zapisy zawarte w projekcie zasadniczo

nie zmieniajà sposobu prowadzenia doku-

mentacji medycznej. Rozwiàzania meryto-

ryczne przyj´te w projekcie rozporzàdzenia

w du˝ej mierze pokrywajà si´ z dotychczaso-

wymi regulacjami tej materii zawartymi

w przedstawionymi w tabeli aktach praw-

nych. Wprowadzono zmiany porzàdkujàce

zagadnienia dokumentacji medycznej, a tak-

˝e zmiany polegajàce na ujednoliceniu ro-

dzajów dokumentacji medycznej prowadzo-

nej przez piel´gniarki, po∏o˝ne i lekarzy

udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych w za-

k∏adzie opieki zdrowotnej oraz w ramach

praktyk indywidualnych i grupowych. Nie

ma bowiem uzasadnienia dla ró˝nicowania

tego zagadnienia w zale˝noÊci od formy or-

ganizacyjno – prawnej, w jakiej udzielane sà

Êwiadczenia zdrowotne.

Najpóêniej do koƒca 2010 r. rozporzà-

dzenie wejdzie w ˝ycie. Kolejnym etapem

b´dzie stworzenie wzoru jednolitej doku-

mentacji medycznej po∏o˝nej rodzinnej, po-

∏o˝nej poz. ■
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Poczàtki piel´gnowania ∏àczà si´ z pomo-

cà rodzàcym i dzia∏aniami opiekuƒczo-

wychowawczymi podejmowanymi w sto-

sunku do dzieci. Stàd bierze korzenie, wyra-

˝ana przez niektórych badaczy opinia, ˝e

piel´gnowanie to szeroko ujmowana funkcja

macierzyƒstwa, stopniowo obejmujàca swo-

im zakresem opiek´ nad osobami chorymi

i kalekimi. Poczàtkowo równie˝ typowo ko-

biecà dzia∏alnoÊcià by∏o poznanie biologicz-

nych w∏aÊciwoÊci roÊlin. Dopiero z biegiem

czasu dzia∏alnoÊç ta przekszta∏ci∏a si´ w po-

st´powanie o charakterze typowo leczni-

czym, które zosta∏o zdominowane przez

m´˝czyzn (czarowników, szamanów). Mo˝-

na powiedzieç wi´c, ˝e historia ludzkoÊci

zwiàzana jest z piel´gnowaniem, 

Dzia∏alnoÊç cz∏owieka pierwotnego,

zwiàzana z walkà o przetrwanie w surowych

warunkach, wymusi∏a równie˝ podejmowa-

nie czynnoÊci zwiàzanych z koniecznoÊcià

zastosowania narz´dzi np. do wyd∏ubywania

ze skóry cierni, drzazg, strza∏ czy innych cia∏

obcych. Do tego celu stosowano poczàtko-

wo ostre kamienne no˝e. Bardziej wyrafino-

wane narz´dzia chirurgiczne pochodzà

z czasów kultury dawnego Egiptu. Ju˝ ok.

2600 r. p.n.e. Egipcjanie produkowali mie-

dziane skalpele na tyle ostre, ˝e nadawa∏y si´

do wykonywania prostych operacji, takich

jak obrzezanie. Stosowano te˝ kleszcze po-

∏o˝nicze, a nawet przeprowadzano ci´cie ce-

sarskie na zmar∏ej.

Do pierwszych narz´dzi chirurgicznych

nale˝a∏y równie˝ miedziane ig∏y, wymienio-

ne w Papirusie Stnitha (ok. 1700 r. p.n.e.).

Zawiera on opisy szycia ran g∏owy, ramion

i innych cz´Êci cia∏a. Jeden z najbardziej

kompletnych zestawów instrumentów chi-

rurgicznych Êwiata staro˝ytnego jest przed-

stawiony na reliefie z ok. 100 r. p.n.e.

w wielkiej Êwiàtyni Kom Ombo w Egipcie.

Uwidocznione tam zosta∏y: wziernik, klesz-

cze, pi∏y, rozwieracz, ˝elazo do przy˝egania,

banda˝e, butelka, waga, roÊliny lecznicze,

no˝yce, gàbka, ró˝norodne skalpele, skrzyn-

ka na instrumenty i naczynia u˝ywane do

upuszczania krwi, zrobione ze szk∏a, rogu

lub bràzu. Jeszcze starsze, bo pochodzàce

z XV wieku p.n.e. sà przedmioty znalezione

w grobie w Nauplion na Krecie. Zestaw na-

rz´dzi zawiera szczypce, wiert∏a, skalpele,

du˝e urzàdzenie rozciàgajàce do wewn´trz-

nych badaƒ oraz specjalnie ukszta∏towane

kamienie, zapewne s∏u˝àce do ucierania le-

karstw. 

Naczynia u˝ywane do upustów krwi,

znane ju˝ w staro˝ytnym Egipcie,

upowszechni∏y si´ tak˝e w kulturze greckiej

i rzymskiej i nale˝a∏y do najpopularniejszych

instrumentów u˝ywanych przez ówczesnych

chirurgów. Wydaje si´, ˝e to Rzymianie za-

cz´li traktowaç puszczanie krwi jako uniwer-

salny zabieg leczniczy. Wielkim propagato-

rem flebotomii, jako uniwersalnej metody

leczenia, by∏ Galen, który uwa˝a∏, ˝e krew

nale˝y usuwaç, gdy˝ w ten sposób pozbywa

si´ trucizn. Ponadto naczynia te, dzi´ki mo˝-

liwoÊci zastosowania pró˝ni poprzez roz-

grzanie lub wyssanie powietrza, sta∏y si´ tak-

˝e znakomitym narz´dziem do usuwania ja-

du, który dosta∏ si´ do organizmu wskutek

ukàszenia w´˝a. 

Równie˝ cz´sto wykonywanym zabie-

giem by∏y trepanacje czaszki, które wykony-

wano w celu uwolnienia uwi´zionych w g∏o-

wie si∏ nieczystych. Zadziwia fakt, ˝e, nie-

którym zabieg taki uda∏o si´ prze˝yç. Naj-

starsza znaleziona czaszka z widocznym

wzrostem koÊci wokó∏ otworu pochodzi

z V tysiàclecia p.n.e. z terenu Francji. 

Odrodzenie to okres, który cechuje in-

tensywny rozwój medycyny g∏ównie za

sprawà cz∏owieka wielu talentów: Leonarda

da Vinci. To jego talentowi i dba∏oÊci

o wierne odzwierciedlenie szczegó∏ów me-

dycyna zawdzi´cza wiele cennych odkryç,

np. dok∏adne przedstawienie p∏odu w ∏onie

matki czy szczegó∏owy opis uk∏adu kostne-

go, odlewy mózgu i serca. Czas ten zapisa∏

si´ równie˝ szczególnie pozytywnie dla

kszta∏cenia po∏o˝nych i rozwoju samego po-

∏o˝nictwa. SpoÊród wybitnych po∏o˝nych

francuskich jedno z naczelnych miejsc zaj-

muje po∏o˝na-pedagog Angelique Margu-

erita le Boursier du Coudreay (1712 –

1769), której zawdzi´czamy fantomy po-

∏o˝nicze i wiele wybitnych dzie∏ z tej dzie-

dziny. Za dzia∏alnoÊç pedagogicznà i nauko-

wà otrzyma∏a ona od króla Francji tytu∏

„Mistrzyni sztuki po∏o˝niczej na terenie ca-

∏ej Francji” i wyró˝niona zosta∏a prawem

noszenia szkar∏atnego kaptura, który w for-

mie czerwonego paska na czepku przetrwa∏

jako symbol zawodu po∏o˝nej do dnia dzi-

siejszego. 

Stan ówczesnej wiedzy medycznej powo-

dowa∏, ˝e operacje by∏y jednak niezwykle ry-

zykownà metodà leczenia. W dodatku a˝ do

XIX wieku nie znano skutecznego sposobu

znieczulania. Opium, alkohol czy chwilowa

utrata przytomnoÊci w wyniku uderzenia

w g∏ow´ nie zapewnia∏y operatorowi dosta-

tecznej iloÊci czasu. W dzia∏alnoÊci chirurga

liczy∏a si´ przede wszystkim szybkoÊç, aby

operowany nie umar∏ w wyniku szoku.

Z kolei nieznajomoÊç zasad antyseptyki,

u˝ywanie niesterylnych narz´dzi i brak jakie-

gokolwiek sprz´tu ochronnego sprawia∏o, ˝e

nawet jeÊli pacjenta nie zabi∏ szok i ból, to

umiera∏ zwykle w wyniku komplikacji po-

operacyjnych. 

Wspó∏czesne nam czasy charakteryzuje

ogromny post´p w medycynie i wy-

odr´bianie si´ dziedzin o coraz wi´kszym

stopniu specjalizacji. Powstajà nowe narz´-

dzia, technologie. Intensywnie rozwija si´

te˝ piel´gniarstwo. Dysponujemy coraz lep-

szym i nowoczeÊniejszym sprz´tem. Coraz

bardziej technicznie doskona∏e stajà si´

przedmioty naszej pracy. Sà jednak „narz´-

dzia”, które w sposób niezmienny przetrwa-

∏y od najdawniejszych czasów: nasze d∏onie.

Ich dzia∏anie si´ga do g∏´bokich potrzeb

ka˝dego cz∏owieka, których niezaspokojenie

powoduje dyskomfort zarówno u piel´gno-

wanego jak i piel´gnujàcego. Bo powtarza-

jàc za Nabokowem: „...zmys∏ dotyku, nie-

skoƒczenie mniej ceniony przez ludzi ni˝

wzrok, w krytycznych chwilach tworzy

g∏ównà, jeÊli nie jedynà wi´ê mi´dzy nami

a rzeczywistoÊcià”. ■

Barbara Kotlarz ● Mgr piel´gniarstwa, po∏o˝na, SUM w Katowicach,

Zak∏ad Propedeutyki Po∏o˝nictwa Katedry Zdrowia Kobiety

Narzędzia pracy wczoraj i dziś
„R´ce ludzkie sà kruche, ˝yjà krótko, ale zostawiajà po sobie Êlady, które
trwajà ca∏e lata, a nawet wieki” (Z. Kucówna)
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Konferencja odby∏a si´ 20 listopada

2009 roku w Sali Ametystowej Hotelu

Qubus w Katowicach. Od chwili ukazania

si´ informacji na stronie internetowej Okr´-

gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Ka-

towicach wywo∏a∏a ona ogromne zaintereso-

wanie Êrodowiska piel´gniarek i po∏o˝nych

regionu Êlàskiego, zatrudnionych zarówno

w lecznictwie zamkni´tym jak i otwartym

publicznych i niepublicznych Zak∏adów

Opieki Zdrowotnej.

Po rejestracji uczestników wszystkich

obecnych powita∏ przedstawiciel firmy BA-

XTER pan Artur Kukwa wspó∏organizator

Konferencji.

Serdecznie powita∏a zebranych Przewod-

niczàca ORPIP Mariola Bartusek, dzi´kujàc

za zaanga˝owanie w przygotowanie  cz∏on-

kom Zespo∏u ds. piel´gniarstwa epidemiolo-

gicznego oraz Konsultantom za merytorycz-

ne przygotowanie. Podczas konferencji wy-

k∏ady wyg∏osi∏y:

• Mgr Beata Ochocka Konsultant Krajowy

w dziedzinie piel´gniarstwa epidemiolo-

gicznego, Piel´gniarka Epidemiologiczna

SPSK Nr 4 Katowice zaprezentowa∏a ma-

teria∏y na temat: „Ekspozycje zawodowe

pracowników ochrony zdrowia – dlaczego

warto zapobiegaç”.

• Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pie-

l´gniarstwa epidemiologicznego, Prezes

Polskiego Stowarzyszenia Piel´gniarek

Epidemiologicznych, Kierownik Dzia∏u

Epidemiologii i Higieny Szpitalnej SPSK

Nr 6 Centrum Zdrowia Dziecka i Matki

w Katowicach – mgr Miros∏awa Malara

przedstawi∏a „Zaka˝enia Szpitalne Zwià-

zane z Terapià Do˝ylnà”.

• Kolejny wyk∏ad dotyczàcy „Bezpieczeƒ-

stwa terapii do˝ylnej” wyg∏osi∏ przedsta-

wiciel firmy BAXTER, pan mgr Artur

Kukwa; problem dotyczy∏ systemu Viaflo,

którego elementy produkuje firma.

• Zagadnienie: – P∏ynoterapia – rola piel´-

gniarki przedstawi∏ lek. med. Janusz Du-

dziƒski.

Wyk∏ady zosta∏y wzbogacone filmem na

temat: – P∏ynoterapia wk∏ucie do˝ylne.

Na zakoƒczenie podsumowano konferen-

cj´ i rozdano uczestnikom Certyfikaty. ■

Anna Dyl ● Specjalista Piel´gniarstwa Epidemiologicznego, Piel´gniarka

Epidemiologiczna SPSK Nr 7 SUM w Katowicach, GCM im. prof. 

Leszka Gieca, Przewodniczàca Zespo∏u ds. piel´gniarstwa epidemiologicznego

Sprawozdanie z Konferencji Bezpieczna płynoterapia

Zespół ds. pielęgniarek pracujących w sterylizacji działający 
przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Oddział Śląski pod patronatem Stowarzyszenia Kierowników Szpitalnej Sterylizacji i Dezynfekcji
Serdecznie zapraszają do udziału w

VI Ogólnopolskiej Konferencji pt „Sterylizacja”
która odbędzie się w dniu 26.03.2010 r. o godzinie 900 w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a (Dom Lekarza). 

Tematyka Konferencji będzie obejmowała zagadnienia sterylizacji medycznej i promocji zdrowia.
Do udziału zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tematyką konferencji. Liczba miejsc ograniczona do 300. Uczestnictwo
w konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat oraz punkty edukacyjne.
Zgłoszenia należy wysyłać listownie do 5 marca na adres:

Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego 
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Francuska 20_24
40-027 Katowice
z dopiskiem Konferencja „Sterylizacja”

Karta zgłoszenia uczestnictwa jest dostępna na stronie internetowej:
www.izbapiel.katowice.katowice.pl 
Na wyżej wymienionej stronie internetowej będzie również zamieszczony program konferencji.
Zgłoszenie można przesłać faksem: 32 255 50 52
Informacji udziela:
Iwona Woźniak: 32 259 15 21 lub tel. kom. 0 603 111 952 

Serdecznie zapraszam
Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarek pracujących w sterylizacji

Iwona Woźniak
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Konferencje szkoleniowe w szpitalach o tematyce:
Odpowiedzialność i Etyka w Pracy Pielęgniarek i Położnych

Wdniach: 23 listopada w Orzeszu, 10

grudnia w Gorzycach, 11 grudnia

w Gocza∏kowicach-Zdroju oraz 15 grudnia

w Zawierciu zorganizowano konferencje

w zakresie odpowiedzialnoÊci zawodowej

piel´gniarek i po∏o˝nych po∏àczone z elemen-

tami etyki w pracy zawodowej. Udzia∏

w Konferencji jako prelegenci wzi´li: Pani

Danuta Rudzka-Cesarz, Ma∏gorzata Lipiƒ-

ska, Ma∏gorzata MaÊlanka, Bart∏omiej Rupik.

Tematyk´ rozwiàzywania konfliktów przed-

stawi∏ Pan Micha∏ Galbarczyk reprezentujàcy

Okr´gowy Inspektorat Pracy w Katowicach.

Serdecznie dzi´kuj´ za przygotowanie

i wyg∏oszenie wyk∏adów oraz zaanga˝owanie

w rozwiàzywanie naszych bie˝àcych proble-

mów zawodowych. Dzi´kuj´ Dyrektorom,

Naczelnym i Prze∏o˝onym Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych oraz Pe∏nomocnym Przedstawicielom

za zaanga˝owanie i organizacj´ konferencji.

Kolejne spotkania ustalane b´dà ju˝ na

koniec stycznia – poczàtek lutego 2010 rok.

Program konferencji dostosowywany b´dzie

do indywidualnych potrzeb piel´gniarek

i po∏o˝nych. ■

Gra˝yna Piórkowska ● Piel´gniarka ∏àcznikowa ds. zaka˝eƒ szpitalnych

SPSK im. A. Mi´leckiego w Katowicach 

Dnia 10.10.2009 r. uczestniczy∏am

w Konferencji „Wirusowe zapalenia wà-

troby – prawdy i mity”, zorganizowanej przez

Fundacj´ „Gwiazda Nadziei” oraz Oddzia∏ Âlà-

ski Polskiego Towarzystwa Epidemiologów

i Lekarzy Chorób Zakaênych w Bytomiu.

Program Konferencji by∏ bogaty i ciekawy.

Obejmowa∏ wyk∏ad dotyczàcy epidemiologii

wirusowego zapalenia wàtroby. Wicedyrektor

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-

gicznej mgr Dorota Wodzis∏awska – Czapla

przedstawi∏a dane statystyczne dotyczàce za-

chorowaƒ na wzw w województwie Êlàskim

w latach 1999-2009 (do 31.07.2009 r.).

W trakcie konferencji omawiane by∏y równie˝

objawy chorobowe zwiàzane z uszkodzeniem

wàtroby oraz aktualnie stosowane metody

badaƒ laboratoryjnych diagnozujàcych typ

wirusa zapalenia wàtroby.

Drugà cz´Êç Konferencji prowadzi∏a he-

patolog dr n. med. Ewa Janczewska-Kazek.

Wyk∏ad dotyczy∏ diagnostyki wirusowego

zapalenia wàtroby:

• wykonywania testów serologicznych

• diagnostyki wzw metodà biologii moleku-

larnej

• rozszerzenia mo˝liwoÊci oceny zaawanso-

wania zmian struktury wàtroby o nowe

badanie nieinwazyjne – elastografi´ (po-

miar „twardoÊci” wàtroby).

W dalszej cz´Êci wyk∏adu uczestnicy kon-

ferencji dowiedzieli si´, jakie leki sà obecnie

zarejestrowane w terapii zaka˝eƒ HBV.

Trzecià cz´Êç konferencji poÊwi´cono

wirusowemu zapaleniu wàtroby typu C,

nazywanemu „cichà epidemià” wspó∏cze-

snych chorób cywilizacyjnych. Wyk∏adow-

cy przekazali najnowsze informacje doty-

czàce diagnostyki tej niebezpiecznej choro-

by, biopsji wàtroby, elastografii, niespecy-

ficznych objawach u chorych zaka˝onych

HCV oraz o raku wàtrobowo-komórko-

wym – HCC).

Najciekawszà cz´Êcià Konferencji by∏y

tzw. „Pytania bez odpowiedzi”. Uczestnicy

Konferencji otrzymali materia∏y edukacyjne,

w których autorzy postawili pytania, na któ-

re odpowiadaliÊmy wspólnie z wyk∏adowca-

mi. Oto kilka przyk∏adów i odpowiedzi:

• Czy cukrzyca pogarsza rokowania w zaka-

˝eniu HCV? Tak, gdy˝ stanowi dodat-
kowe obcià˝enie dla organizmu.

• Czy pacjenci z chorobami wàtroby mogà

byç szczepieni przeciwko grypie? Tak,

zw∏aszcza pacjenci z marskoÊcià wàtro-
by, aby chroniç si´ przed dodatkowà in-
fekcjà.

• Czy przed szczepieniem przeciwko WZW

typu B nale˝y wykonaç badanie na obec-

noÊç antygenu HBS? Lepiej wykonaç ba-
danie poziomu przeciwcia∏ anty HBc,
aby nie wykonywaç szczepienia niepo-
trzebnie.

• Czy pacjenci zaka˝eni HBV lub HCV po-

winni mieç wykonywane badania endo-

skopowe jako ostatni w danym dniu, po

pacjentach bez wykrytego zaka˝enia? Nie,
poniewa˝ nie wolno dyskryminowaç
zaka˝onych HCV; jest to nieetyczne.
Ka˝dy ZOZ ma obowiàzek spe∏niaç od-
powiednie warunki, a wszystkie proce-
dury wykonywaç tak, aby nie zaka˝aç
innych pacjentów.

Ponadto ka˝dy z obecnych otrzyma∏ Cer-

tyfikat Uczestnictwa oraz 4 punkty eduka-

cyjne.Udzia∏ w tej Konferencji by∏ bezp∏atny,

wystarczy∏o tylko wys∏aç zg∏oszenie w okre-

Êlonym terminie.

Uwa˝am, ˝e warto braç udzia∏ w podob-

nych konferencjach, aby poszerzaç swojà

wiedz´, zapoznawaç si´ z nowoczesnymi

metodami badawczymi, diagnostycznymi

i terapeutycznymi. ■

Warto brać udział

Mariola Bartusek ● Piel´gniarka, mgr piel´gniarstwa, dr n. ekon., Przewodniczàca

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach
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Wokół zawodu

Anna G∏os ● Mgr piel´gniarstwa, nauczyciel akademicki w Wy˝szej Szkole

Medycznej w Sosnowcu, sekretarz Zarzàdu Oddzia∏u PTP w Katowicach

14grudnia 2009 roku odby∏o si´ spotka-

nie piel´gniarek i po∏o˝nych – renci-

stek i emerytek z okazji zbli˝ajàcych si´ Âwiàt

Bo˝ego Narodzenia. Odby∏o si´ w choinko-

wej scenerii w siedzibie Okr´gowej Izby Pie-

l´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach.

Spotkanie zorganizowa∏a Okr´gowa Izba

Piel´gniarek i Po∏o˝nych i Zarzàd Oddzia∏u

Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego.  W

spotkaniu bra∏a udzia∏ Pani Jadwiga Zasuƒ,

cz∏onek ORPiP. GoÊci powita∏y w imieniu or-

ganizatorów kole˝anki, mgr Krystyna ¸u-

kasz-Paluch oraz mgr Anna G∏os. Przekaza∏y

˝yczenia Weso∏ych Âwiàt i Szcz´Êliwego No-

wego Roku. W skierowanych kartach Êwià-

tecznych do GoÊci, Przewodniczàca Okr´go-

wej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych dr Mario-

la Bartusek zapisa∏a „…Z okazji najradoÊniej-

szych Âwiàt Bo˝ego Narodzenia sk∏adam naj-

lepsze ˝yczenia wszelkiej pomyÊlnoÊci i ¸ask

Bo˝ych w nadchodzàcym Nowym Roku

2010. ˚ycz´, aby te Âwi´ta Bo˝ego Narodze-

nia otworzy∏y drog´ do lepszego jutra, a Bo-

˝a Dziecina natchn´∏a nadziejà, otuchà i mi∏o-

Êcià.”

WÊród obecnych by∏y m.in. mgr Jadwiga

Jankowska – w przesz∏oÊci Piel´gniarka Wo-

jewódzka w Katowicach, dr n. biol. Maria

Trzeciak – obecnie, adiunkt w Wydziale Na-

uk o Zdrowiu w Âlàskiej Wy˝szej Szkole Za-

rzàdzania im. genera∏a Jerzego Zi´tka w Ka-

towicach, mgr Danuta Lysko – by∏a Prze∏o-

˝ona Piel´gniarek w ZOZ Tychy oraz Panie

reprezentujàce zarówno piel´gniarstwo jak

i edukacj´ piel´gniarek. Spotkanie da∏o mo˝-

liwoÊç przypomnienia wielu wa˝nych dni,

lat wykonywania pracy zawodowej a tak˝e

by∏o okazjà dzielenia si´ serdecznoÊcià,

wsparciem na czas obecny. 

Po zakoƒczeniu spotkania zapytano Panie

o refleksj´. Pani mgr Danuta Lysko powie-

dzia∏a: „MyÊl´, ˝e b´d´ wyrazicielem wi´k-

szoÊci obecnych Paƒ, jak i tych, które z ró˝-

nych powodów by∏y nieobecne, ̋ e spotkanie

by∏o wyjàtkowo mi∏e i ciep∏e, a przede

wszystkim bardzo potrzebne, za które ser-

decznie dzi´kuj´. Mamy nadziej´, ˝e tradycja

takich spotkaƒ b´dzie kontynuowana.”

Wyjątkowe
spotkanie

Wdniu 2 grudnia 2009 roku w Katowi-

cach odby∏o si´ tradycyjne, 8. ju˝

spotkanie op∏atkowe Sekcji Piel´gniarek

i Po∏o˝nych Epidemiologicznych Ziemi Âlà-

skiej.

W pi´knej oprawie Êwiàtecznej z kol´da-

mi w tle, to coroczne spotkanie zgromadzi∏o

60 piel´gniarek i po∏o˝nych epidemiologicz-

nych zatrudnionych w Êlàskich placówkach

medycznych oraz zaproszonych goÊci.

Spotkanie zorganizowa∏ Zespól ds. piel´-

gniarstwa epidemiologicznego dzia∏ajàcy

przy Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Katowicach pod patronatem Kon-

sultanta Wojewódzkiego w dziedzinie piel´-

gniarstwa epidemiologicznego i jednocze-

Ênie Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Piel´-

gniarek Epidemiologicznych mgr Miros∏awy

Malary.

W tym uroczystym spotkaniu uczestniczy-

li przedstawiciele Instytucji, które na co dzieƒ

wspó∏pracujà z naszymi placówkami, a tak˝e

ze Stowarzyszeniem. Zaszczycili nas przed-

stawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego In-

spektora Sanitarnego w Katowicach oraz

Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏ dr Grze-

gorz Zió∏kowski - cz∏onek honorowy Pol-

skiego Stowarzyszenia Piel´gniarek Epide-

miologicznych. Swojà obecnoÊcià zaszczyci-

∏y nas Kole˝anki przebywajàce ju˝ na zas∏u-

˝onej emeryturze, które by∏y niejako prekur-

sorkami tej nowej i wa˝nej dziedziny piel´-

gniarstwa w naszym Regionie. Dzi´ki ich

pracy i zaanga˝owaniu pierwszych piel´-

gniarek epidemiologicznych, piel´gniarstwo

epidemiologiczne dynamicznie si´ rozwija.

Nasze spotkanie uÊwietni∏ wyst´p Kwar-

tetu Smyczkowego LIBERATE MI z Kato-

wic, który zagra∏ utwory klasyków Êwiato-

wych oraz pi´kne polskie kol´dy, wprowa-

dzajàc wszystkich uczestników spotkania

w Êwiàteczny nastrój.

WÊród ˝yczeƒ, wspomnieƒ, refleksji, wy-

miany doÊwiadczeƒ i prze˝yç mijajàcego roku

bardzo szybko up∏ywa∏ czas. Nie sposób

w krótkim materiale opisaç wszystkich wra-

˝eƒ, jakie towarzyszy∏y temu spotkaniu. Mam

jednak nadziej´, ˝e czas sp´dzony razem spra-

wi∏ wszystkim Kole˝ankom radoÊç i pozwoli

z optymizmem i nadziejà wkroczyç w Nowy

2010 Rok.

Z najlepszymi ˝yczeniami pomyÊlnoÊci

w Nowym Roku 2010 dla wszystkich Czytel-

niczek i Czytelników w imieniu swoim i Ze-

spo∏u ds. piel´gniarstwa epidemiologicznego.

Anna Dyl ● Specjalista Piel´gniarstwa Epidemiologicznego, Piel´gniarka

Epidemiologiczna SPSK Nr 7 SUM w Katowicach, GCM im. prof. 

Leszka Gieca, Przewodniczàca Zespo∏u ds. piel´gniarstwa epidemiologicznego

Spotkanie 
opłatkowe
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Konkursy

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe
na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Listopad 2009
Szpital Wielospecjalistyczny w Tarnowskich Górach im. dr B. Hagera 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii: Ewa Kusak-Miodek

Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii: Beata Tatarczyk-Konsek
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Endokrynologii i Diabetologii: Danuta Dawia
Pielęgniarka Oddziałowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego: Bożena Płocha
Pielęgniarka Oddziału Urologii: Misiewicz Jolanta

SP ZOZO Repty GCR 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej: Teresa Szymkowiak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej (Paraplegia II): Bernarda Piekarska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej: Maria Żyłka

Sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy realizacji zamierzeƒ
dla dobra pacjentów oraz zespo∏u piel´gniarek i po∏o˝nych

Odznaczenia Resortowe za Zasługi dla Ochrony Zdrowia

Podczas obrad XV Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie w dniu 27 listopada
2009 roku, Odznaczenia Resortowe Ministerstwa Zdrowia Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia otrzymały również pielęgniarki z na-

szego województwa. 

Oto lista odznaczonych Pań:
Mariola Bartusek, Grażyna Franek, Anna Hechmann, 
Krystyna Król, Krystyna Klimaszewska, 
Grażyna Porwolik, Maria Żalińska.

Informacja ze strony internetowej 
ZG PTP www.ptp.na1.pl

Szanowne Panie

Wszystkim odznaczonym osobom ˝yczymy wytrwa∏oÊci,

si∏y, entuzjazmu oraz kolejnych sukcesów w realizacji

celów i zadaƒ na rzecz polskiego piel´gniarstwa i ochrony

zdrowia. 

Redakcja Biuletynu Nasze Sprawy
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Czas po˝egnaƒ
chwila bez s∏ów

myÊl´ o tej 
która odchodzi

Bronis∏awa Sibiga 

Leonia Krysty-

na Rzeszódko,

seniorka naszego

zawodu, od dwóch

lat przed Êmiercià,

jako osoba samot-

na, w podesz∏ym

wieku i schorowa-

na, mieszka∏a w So-

snowcu, w domu

Opieki Spo∏ecznej Nr 2 przy ul. Jagielloƒ-

skiej. 

Urodzi∏a si´ 11 kwietnia 1930 roku we

Lwowie, z Mieczys∏awa i Fryderyki, z domu

Amarant. W czasie okupacji przebywa∏a

w Tarnopolu i tu chodzi∏a do szko∏y uczàc

si´ jednoczeÊnie rosyjskiego i ukraiƒskiego

j´zyka. Po ukoƒczeniu szko∏y podstawowej

zaraz przyjecha∏a wraz z ojcem i z drugà je-

go ˝onà na Âlàsk. 

W nowym roku szkolnym 1945/1946

rozpocz´∏a nauk´ w gimnazjum typu skróco-

nego przy Liceum Pedagogicznym w Kato-

wicach zdajàc egzamin maturalny w Liceum

Pedagogicznym – 9 czerwca 1949 roku.

Wtedy postanowi∏a zostaç piel´gniarkà. Szu-

ka∏a szko∏y z internatem i marzy∏a o Krako-

wie. Ale krakowska szko∏a internatu nie po-

siada∏a. Zosta∏a, wi´c skierowana do nowo

otwartej szko∏y w Gdaƒsku – Wrzeszczu,

przy ul. D´binki 7, na terenie Akademii Me-

dycznej. Szko∏à ówczeÊnie kierowa∏a Jadwi-

ga Romanowska - przedwojenna dyrektorka

warszawskiej szko∏y piel´gniarskiej i uczest-

niczka Powstania Warszawskiego, której po-

wojenne w∏adze nie zezwoli∏y wróciç do

miasta. Dzia∏o si´ to w okresie, w którym ̋ a-

den ˝yjàcy uczestnik Powstania Warszaw-

skiego nie mia∏ prawa zamieszkaç w stolicy.

W Gdaƒsku Krystyna by∏a od 24 paê-

dziernika 1949 roku, a egzamin dyplomowy

z∏o˝y∏a 7 grudnia 1951 roku, otrzymujàc na

dyplomie (nr 235) z zaj´ç praktycznych oce-

n´: „bardzo dobry”.

Z „nakazu pracy” 1 stycznia 1952 roku

znalaz∏a si´ w Gnieênie i tu pracowa∏a naj-

pierw do 30 wrzeÊnia 1953 roku w Domu

Ma∏ego Dziecka. Nast´pnie przez kolejny

rok by∏a zatrudniona w Wojskowym Szpita-

lu Specjalistycznym w Poznaniu w oddziale

po∏o˝niczo-ginekologicznym, a po ukoƒcze-

niu kursu (zaÊwiadczenie nr 1021/54)

w OÊrodku Szkolenia Ministerstwa Zdrowia

i Opieki Spo∏ecznej, zosta∏a prze∏o˝onà. 

Po roku przyjecha∏a na Âlàsk. Najpierw

pracowa∏a w Przychodni Obwodowej

w Szopienicach, a od 1955 roku, a˝ do

przejÊcia na emerytur´ (1985) w Mys∏owi-

cach. Poczàtkowo by∏ to Zak∏ad Opieki Spo-

∏ecznej, a potem Szpital Nr 2, gdzie by∏a in-

strumentariuszkà w sali operacyjnej (za-

Êwiadczenie ukoƒczenia kursu nr 8/I/78

z 28.04.1978 roku).

Krystyn´ pozna∏am 1 maja 1967 roku.

To Ona mnie znalaz∏a rozpoznawszy w ko-

lumnie „ludzi w bieli” mojà „szkolnà brosz-

k´” przypi´tà do aksamitki czepka piel´-

gniarskiego. Okaza∏o si´, ˝e koƒczy∏yÊmy tà

samà szko∏´; a Krystyna swojà broszk´ zgu-

bi∏a. Potem spotyka∏yÊmy si´ niemal w bie-

gu na trakcie operacyjnym, ja w tym czasie

pracowa∏am w Liceum Medycznym uczàc

mi´dzy innymi Jej nast´pczynie. Po latach

spotyka∏yÊmy si´ tak˝e cz´sto na uroczysto-

Êciach organizowanych przez ZO PTP

w Katowicach i równie˝ przez naszà Izb´.

Dzi´kuj´ losowi za ten w∏aÊnie czas, kiedy

ko∏o siebie by∏yÊmy i pracowa∏yÊmy.

Zawsze kole˝eƒska, pracowita, cz∏onek

Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego od

pierwszej niemal chwili powstania i przez

szereg lat cz∏onek Zarzàdu Ko∏a. Opiekuƒ-

cza wobec m∏odych kole˝anek i w ka˝dej sy-

tuacji gotowa do pomocy. Przez wiele lat

uczestniczy∏a w „wakacjach j´zykowych”

(doskonalàc j´zyk angielski) prowadzonych

przez ZG PTP, a personalnie przez mgr Ja-

dwig´ I˝yckà, przedstawicielk´ Polskiego

Towarzystwa Piel´gniarskiego w Mi´dzyna-

rodowej Radzie Piel´gniarek. W ostatnich

latach by∏a równie˝ studentkà Uniwersytetu

Trzeciego Wieku. Lubi∏a muzyk´, poezj´, in-

teresowa∏a si´ filozofià, niemal cz∏owiek re-

nesansu. 

Za ca∏okszta∏t pracy zosta∏a odznaczona

Honorowà Odznakà PTP za Zas∏ugi dla Pie-

l´gniarstwa i Odznakà za Wzorowà Prac´

w S∏u˝bie Zdrowia. W swoim archiwum za-

chowa∏a mnóstwo Dyplomów Uznania wr´-

czanych za d∏ugoletnià wzorowà prac´

w S∏u˝bie Zdrowia nawet z Tytu∏em „Cz∏o-

wieka Dobrej Roboty”. 

Niemal do ostatnich chwil sporzàdza∏a

zapiski w notesiku. Wszystko zdà˝y∏a przed

swojà ostatnià drogà na wieczny dy˝ur przy-

gotowaç. Bardzo dobrze czu∏a si´ w miejscu

swego pobytu, chwalàc personel domu. Tu

czu∏a si´, jak w rodzinie, której przecie˝ nie

mia∏a ko∏o siebie. Szczególnie ciep∏o mówi∏a

o Piel´gniarce szefujàcej zespo∏owi, o Pani

Ewie Szafirskiej. 

Umar∏a 6 marca 2009 roku po˝egnawszy

si´ z godnoÊcià z ˝yciem. 

Przepi´knie celebrowana msza odby∏a si´

12 marca 2009 r. w Jej KoÊciele Parafialnym,

w obecnoÊci pensjonariuszy i personelu Do-

mu, w którym mieszka∏a. Przyby∏y te˝ licz-

nie piel´gniarki, z którymi pracowa∏a, w tym

Piel´gniarki Naczelne z czasów Jej pracy

w Mys∏owicach – a mianowicie dr Maria

Kosiƒska i mgr Danuta Rudzka-Cesarz.

Urn´ z prochami przekazano kuzynce – An-

nie Rzeszódko, by Krystyna pochowana zo-

sta∏a w grobie rodzinnym na cmentarzu Ra-

kowickim w Krakowie. Uczestnicy pogrze-

bu na dziedziƒcu KoÊcio∏a Parafialnego po-

˝egnali w ten smutny dzieƒ odje˝d˝ajàcy ka-

rawan ostatnià Ziemskà Drogà Leonii –

Krystyny.

Od lewej: mgr Jadwiga Jankowska, 
Leonia Krystyna Rzeszódko, mgr Teresa

Wartak, mgr E. Willaume-Pielka

Ewa Willaume-Pielka ● Mgr piel´gniarstwa, cz∏onek Komisji 

Historycznej przy Zarzàdzie Oddzia∏u PTP w Katowicach

Leonia Krystyna Rzeszódko 



Urodzi∏am si´ 27 stycznia 1982 roku

w Sosnowcu. Studiowa∏am piel´-

gniarstwo ze specjalnoÊcià opieka paliatyw-

na na Âlàskim Uniwersytecie Medycznym

w Katowicach. Po ukoƒczonym licencjacie

na tej samej uczelni kontynuowa∏am studia

magisterskie. Nast´pnie podj´∏am prac´ ja-

ko piel´gniarka na oddziale geriatrycznym

w Szpitalu w Katowicach-Ochojcu. Praco-

wa∏am równie˝ jako nauczyciel w Regio-

nalnym Centrum Kszta∏cenia Ustawiczne-

go w Sosnowcu. Nie mog´ zapomnieç

o pracy w Szpitalu Psychiatrycznym w Ka-

towicach-Szopienicach, gdzie pe∏ni∏am

funkcj´ piel´gniarki, jak i o pracy w OÊrod-

ku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wycho-

wawczym w Katowicach-Giszowcu. Ka˝dà

prac´ mile wspominam gdy˝ wynios∏am

z niej nowe doÊwiadczenia. Obecnie pracu-

j´ na Âlàskim Uniwersytecie Medycznym

w Zak∏adzie Piel´gniarstwa Neurologiczne-

go i Psychiatrycznego na stanowisku wy-

k∏adowcy.

Odnajm∏odszych lat interesowa∏am

si´ malarstwem. Moim marze-

niem by∏o równie˝ kszta∏cenie si´ w tym kie-

runku. Po ukoƒczeniu studiów licencjackich

postanowi∏am rozwijaç si´ zarówno w kie-

runku piel´gniarstwa, jak i w kierunku arty-

stycznym. Od 2004 roku studiowa∏am rów-

nolegle piel´gniarstwo oraz edukacj´ arty-

stycznà w zakresie sztuk plastycznych na

Uniwersytecie Âlàskim w Cieszynie. Na stu-

diach przesz∏am przez wszystkie pracownie,

jednak odkry∏am przez te lata najwi´kszà pa-

sj´, jakà jest dla mnie malowanie obrazów.

Od wspania∏ych profesorów uczy∏am si´ jak

spoglàdaç na Êwiat w sposób malarski, wra˝-

liwy, spontaniczny.

Studia ukoƒczy∏am w 2009 roku pracà

dyplomowà przedstawiajàcà Âlàsk, a do-

k∏adniej Êlàskie domy, zagracone podwórka,

wàskie uliczki. Wi´kszoÊç swojego ˝ycia

sp´dzi∏am w Katowicach i zawsze by∏am

pod wra˝eniem Êlàskiej tradycji. Czuj´ si´

bardzo zwiàzana z tym miejscem, z jego ar-

chitekturà, a przede wszystkim z ludêmi.

Katarzyna Leszczyna ● Mgr piel´gniarstwa, mgr sztuki, SUM 

w Katowicach, Zak∏ad Piel´gniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego

Pielęgniarstwo i malowanie – moje fascynacje

Nasze pasje
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Uwielbiam familoki, „czerwone okna”, bra-

my, wiszàce przed domem pranie, a szcze-

gólnie t´ prawdziwà rodzinnà atmosfer´.

Mój mà˝ pochodzi w∏aÊnie z takiej rodziny.

Wszystko pouk∏adane, obiad o 1200, teÊcio-

wa jest „szyjà” rodziny, zawsze majà dla sie-

bie ˝yczliwe s∏owo, panuje tam spokój

i wzajemny szacunek. 

Maluj´ nie tylko domy, w moim dorob-

ku artystycznym jest wiele obrazów

religijnych, martwych natur. Jednak najbar-

dziej przywiàzana jestem do malowania sta-

rych podwórek, bram, okien, ludzi przy pra-

cy, dzieci przy zabawie. Nie mog´ powie-

dzieç, ̋ e jestem z którymÊ zawodów bardziej

zwiàzana. Jestem dumna z tego, ˝e jestem

piel´gniarkà, jak i z tego, ˝e potrafi´ swoje

emocje i uczucia przelewaç na p∏ótno.

Nasze pasje
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Kondolencje
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„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, odesz∏aÊ tak nagle…”

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim,
Najdro˝szym – Matkà…

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
Koleżance Iwonie Dobrowolskiej 

składają Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarka
Oddziałowa, koleżanki i współpracownicy 

z Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego SP CSK
w Katowicach-Ligocie

Czasami brak s∏ów, by wypowiedzieç ból,

Czasami brak ∏ez, by wyp∏akaç ˝al…

Pielęgniarce Joannie Maśka

wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci 

córeczki Jadzi 

składają Przełożona Pielęgniarek oraz położne

i pielęgniarki Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim
i najdro˝szym…

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci

Syna
Naszej Koleżance

Pielęgniarce Teresie Mrozik
najszczersze wyrazy współczucia

składa Pielęgniarka Naczelna 
oraz cały zespół LPK ZOZ MSWiA w Katowicach

Naszej drogiej Koleżance 
Teresie Grzegorczyn

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
składa Naczelna Pielęgniarka wraz z koleżankami

Pracowni Hemodynamiki i wszystkimi pracownikami

Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

Koleżance Jolancie Krybus
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci
Ojca 

składają koleżanki z przychodni Epione 3 w Katowicach

Naszej drogiej Koleżance 
Małgorzacie Kondratowicz

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci 

Ojca
składają Naczelna Pielęgniarka wraz z pracownikami

Izby Przyjęć NZOZ Vito-Med w Gliwicach

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci

Ojca 
Koleżance Annie Kania 

najszczersze wyrazy współczucia 
składają Dyrekcja, Przełożona Pielęgniarek

wraz z wszystkimi pielęgniarkami Szpitala św. Józefa
w Mikołowie

Nie odchodzi ten, 
kto pozostaje w sercach bliskich…

Położnej Urszuli Wala 
wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci 
Ojca

składają Przełożona Pielęgniarek oraz położne 
i pielęgniarki Szpitala Powiatowego w Pszczynie

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim,
Najdro˝szym - Ojcem…

Pielęgniarce Teresie Majewskiej 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Ojca
składają koleżanki z Oddziału Chirurgii Ogólnej

i Naczyniowej Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 1 w Tychach

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim,
Najdro˝szym – ojcem…

Łącząc się w głębokim żalu i smutku

z powodu śmierci

Ojca 
Koleżance Teresie Brynczka 
najszczersze wyrazy współczucia 
składa Pielęgniarka Przełożona oraz cały zespól

pielęgniarek i położnych Elvita NZOZ 

„Centrum Medyczne Trójka” w Jaworznie

Łącząc się w smutku i żalu z

Panią Elą Gorgoń 
z powodu śmierci 

Mamy
wyrazy głębokiego współczucia 
składają koleżanki pielęgniarki wraz z Naczelną

Pielęgniarką oraz współpracownicy Oddziału
Psychiatrycznego w Dąbrowie Górniczej

Koleżance Teresie Sitek 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składają Dyrekcja i Współpracownicy 

z NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej

Pielęgniarce Barbarze Bak 
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
składają pielęgniarki z Oddziału Rehabilitacji 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 
w Jastrzębiu Zdroju

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu śmierci 

Mamy
Pani mgr Teresie Wartak

byłej Pielęgniarce Wojewódzkiej
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

składają Jadwiga Jankowska
i Krystyna Łukasz-Paluch

Czasami brak s∏ów, by wypowiedzieç ból,
Czasami brak ∏ez, by wyp∏akaç ˝al…

Wyrazy szczerego współczucia 

Koleżance Marioli Chojnackiej 
z powodu śmierci 

Mamy 
składają Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarka

Oddziałowa wraz z zespołem pielęgniarskim
Oddziału Gastroenterologii SP CSK SUM w Katowicach

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy 
Koleżance Katarzynie Płatek 
składają pielęgniarki, położne RPR Sosnowiec –
Stacja Będzin z Pełnomocnym Przedstawicielem

Bliscy naszemu sercu, zawsze pozostanà
g∏´boko w naszej pami´ci…

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Mamy 
Józefie Pawełczyk 

składa Pielęgniarka Oddziałowa z personelem 
Przyklinicznej Poradni Okulistycznej 

oraz cały personel SP SZK Nr 5 SUM w Katowicach



Przepisy prawne

Nasze Sprawy ● S t y c z e ń 2 0 1 0 35

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, 
iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w 2010 roku pełnić będzie dyżury 

w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach od 1500 do 1700.
Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

pełnić będą dyżury w niżej podanych terminach w godzinach od 1400 do 1600.

Terminy dyżurów: 

Z poważaniem
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Jarosław Panek

06.01.2010 r. 05.05.2010 r. 01.09.2010 r.
20.01.2010 r. 19.05.2010 r. 15.09.2010 r.
03.02.2010 r. 02.06.2010 r. 29.09.2010 r.
17.02.2010 r. 16.06.2010 r. 06.10.2010 r.
03.03.2010 r. 30.06.2010 r. 20.10.2010 r.
17.03.2010 r. 07.07.2010 r. 03.11.2010 r.
31.03.2010 r. 21.07.2010 r. 17.11.2010 r.
07.04.2010 r. 04.08.2010 r. 01.12.2010 r.
21.04.2010 r. 18.08.2010 r. 15.12.2010 r.



Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530

Sekretariat czynny jest do godziny 1700

www.izbapiel.katowice.pl, e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl
Sekretariat: tel. 32 209 04 15 do 17, faks 32 209 19 26
Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy): tel. 32 256 56 00
Dział Prawa Wykonywania Zawodu: tel. 32 256 39 22
Dział Prawny:
Specjalista ds. prawnych udziela porad prawnych w godzinach pracy Biura
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek w godz. 1330 do 1530

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171
mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176
mail: sad@izbapiel.katowice.pl
Kasa czynna codziennie w godz. 800 do 1500

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. 800 do 1500

Konto bieżące OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734
Konto pożyczek/spłaty rat: GETIN BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udzielają codziennie w godzinach pracy biura:
Przewodnicząca ORPiP – dr Mariola Bartusek, tel. 0 500 021 799
Sekretarz ORPiP – mgr Bartosz Szczudłowski
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Jarosław Panek 
pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Przewodnicząca OSPiP – mgr Danuta Rudzka-Cesarz 
pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700

R E K L A M A  P Ł A T N A .  Z A  T R E Ś Ć  R E K L A M Y  O I P i P  N I E  O D P O W I A D A .


