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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
˚ycie i zdrowie mo˝emy opisywaç w ró˝nych kategoriach poj´ciowych.

Sposób ich definiowania warunkuje cele i dzia∏ania podj´te na rzecz zdro-
wia. Zdrowia jako najcenniejszej wartoÊci naszego ˝ycia. Zasygnalizowa-
ne przez autork´ wàtki rozwa˝aƒ, stanowià ciekawà lektur´.

Ciàg∏y rozwój osobowy, profesjonalny, rozwój organizacji, pog∏´bia
i wzmacnia naszà odpowiedzialnoÊç i zaanga˝owanie w s∏u˝bie ˝ycia
i zdrowia ludzi. Takà szans´ rozwoju profesjonalnego stwarza nam reali-
zowany przez naszà Izb´ od stycznia 2010 – Projekt Unijny. W niniejszym
numerze opisujemy etapy rekrutacji oraz dajemy harmonogram szkoleƒ. 

Problem okreÊlania wielkoÊci zatrudnienia piel´gniarek i po∏o˝nych 
podejmowany jest przez praktyków i naszà korporacj´. Spójrzmy na ten
problem poprzez analiz´ sposobów podejÊcia i czynników warunkujàcych
normy zatrudnienia. Zach´camy do kontynuowania dyskusji na ∏amach
biuletynu, dotyczàcej podj´tego tematu.

Problemy odpowiedzialnoÊci moralnej ludzi biznesu, wartoÊci i norm
charakterystycznych dla Êrodowiska piel´gniarek/po∏o˝nych zaanga˝o-
wanych w uprawianie dzia∏alnoÊci gospodarczej sk∏aniajà do etycznej
refleksji. 

Nawiàzanie kontaktu z osobà w terminalnym stadium choroby jest
szczególnie trudne. Trudno nam znaleêç s∏owa zrozumienia i solidarno-
Êci. Uczmy si´ wcià˝ s∏uchaç, byç przy umierajàcym cz∏owieku. Wykorzy-
stajmy wskazówki proponowane przez autork´ artyku∏u. 

Zach´cam do ciekawej lektury
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Przebudzenie

wiosenny
ból zieleni
mokre
okruchy ∏àk

i ciep∏o
co zamieni
soki ga∏´zi
w pàk

Z Tomiku Marii
Bobak-Babicz

„B´dzie p∏onà∏ mój
wieczór”
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Apel Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
z dnia 18 lutego 2010 r.

w sprawie strajkujących pielęgniarek i położnych podbeskidzkich szpitali
Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych
z siedzibą w Warszawie
W imieniu Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wyrażamy dezaprobatę wobec braku konstruktywnych rozmów 
Dyrektorów podbeskidzkich szpitali oraz ich organów założycielskich ze środowiskiem strajkujących pielęgniarek i położnych
w sprawie wynagrodzenia personelu pielęgniarskiego.
Postulaty protestujących pielęgniarek i położnych są słuszne i uzasadnione oraz zbieżne ze staraniami samorządu pielęgniarek
i położnych podejmowanymi od wielu lat.
Za niedopuszczalne uważamy stosowanie preferencyjnych gratyfikacji tylko dla jednej grupy zawodowej lekarzy, przy jednocze-
snym braku wzrostu wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych.
Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych od wielu lat domaga się wprowadzenia systematycznego wzrostu wynagrodze-
nia pielęgniarek i położnych oraz postuluje, żeby wynagrodzenie na stanowiskach pracy pielęgniarek i położnych odpowiadały
zakresowi zadań, kwalifikacji i odpowiedzialności.
W związku z powyższym apelujemy do Dyrektorów podbeskidzkich szpitali oraz ich organów założycielskich o podjęcie rozmów,
wypracowanie i wprowadzenie rozwiązań gwarantujących bezpieczeństwo pacjentów oraz satysfakcjonujących środowisko pielę-
gniarek i położnych.

Sekretarz Prezes
Tomasz Niewiadomski Elżbieta Buczkowska

Do wiadomości:
1. Minister Zdrowia, 2. Wojewoda Śląski, 3. Marszałek Województwa Śląskiego
www.izbapiel.org.pl

Z ostatniej chwili

Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
z dnia 24 lutego 2010 r.

w sprawie poparcia akcji protestacyjnej na obszarze działania 
Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wyraża swoje poparcie dla akcji protestacyjnej członków naszego samo-
rządu na obszarze działania Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Postulaty protestujących uważamy za słuszne i w pełni uzasadnione. Po raz kolejny lekceważenie naszej grupy zawodowej wyzwa-
la falę protestów. Powtarzalność tej sytuacji w skali kraju najwyraźniej dowodzi, że decydenci różnych szczebli zarządzania nie trak-
tują poważnie problemu warunków pracy i wynagradzania pielęgniarek i położnych. 
W sytuacji, gdy zabezpiecza się aspiracje finansowe innych grup zawodowych środowiska medycznego z pominięciem ustaleń
i zobowiązań wobec pielęgniarek i położnych nie można się dziwić, że dochodzą one swoich praw z zastosowaniem drastycznych
form protestu. 
Za niestosowny uważamy fakt, że w naszym kraju pracownik nadal jest zmuszony do stosowania strajków, czy głodówek, jako form
„dialogu społecznego”.
Solidaryzując się z protestującymi, apelujemy o uwzględnienie żądań pielęgniarek i rozwiązanie zaistniałego konfliktu.

Sekretarz Przewodnicząca
Bartosz Szczudłowski Mariola Bartusek

Szanowne kole˝anki i koledzy!!!
W zwiàzku z trudnà sytuacjà piel´gniarek i po∏o˝nych z Podbeskidzia bardzo prosz´ o zawodowà solidarnoÊç i nie
podejmowanie pochopnych kroków niweczàcych walk´ naszego Êrodowiska o godne warunki pracy i p∏acy.

Mariola Bartusek
Przewodnicząca

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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Wokół samorządu

XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
Szanowni Delegaci na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, zapraszam na XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach, który odbędzie się w dniu 12 marca 2010 roku o godzinie 9.00, w Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach,
przy Placu Sejmu Śląskiego 2.
Zgodnie z Ramowym Regulaminem Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stanowiącym Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12
IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie ramowych regulaminów organów okręgowych
izb pielęgniarek i położnych, obecność Delegatów na Zjazd jest obowiązkowa. 
W przypadku niemożności wzięcia udziału w Zjeździe, należy powiadomić Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Numer telefonu: 32 209 04 15 do 17, wew. 14. 
Prosimy o wcześniejsze przybycie, celem odebrania mandatu i podpisania listy obecności. Rejestracja Delegatów rozpoczyna się
od godz. 800.

Z poważaniem
Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Mariola Bartusek

Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
Odbyło się posiedzenie Komisji Prawa i Legislacji przy NRPiP. Przedmiotem spotkania była analiza propo-
zycji dotyczących nowelizacji aktów wykonawczych do obecnie obowiązującej ustawy o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych. Udział w posiedzeniu wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
W SPSK Nr 1 SUM w Katowicach odbyło się posiedzenie Rady Społecznej Szpitala, w której udział wziął
Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
Obyła się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w SPZOZ
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju. Udział w konferencji wzięli Wiceprzewod-
nicząca ORPiP Joanna Kuźnik oraz Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Jarosław Panek.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 26 uchwał.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. domów pomocy społecznej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych.
Odbyła się konferencja naukowa „Zadania opieki paliatywnej w aspekcie historycznym i przyszłościowym” zor-
ganizowanej w Będzinie z okazji 10-lecia powstania Oddziału Opieki Paliatywnej w Szpitalu w Będzinie. W kon-
ferencji uczestniczyły Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz członek ORPiP, Pani Małgorzata Baran.
W Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu odbyło się uroczyste oddanie do użytku bloku porodowego
Katedry i Oddziału Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej. Udział w uroczysto-
ści wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP Joanna Kuźnik.
Odbyła się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Szpi-
talu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu. Udział w konferencji wzięli Przewodnicząca Mariola Bartu-
sek, Sekretarz Bartosz Szczudłowski, Wiceprzewodnicząca Komisji Etyki Hanna Paszko, członek Komisji
Etyki Małgorzata Lipińska oraz specjalista ds. prawnych Bartłomiej Rupik.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas któ-
rego podjęto 11 uchwał.
Odbyło się VIII Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie. Podczas spotkania zostały przeprowa-
dzone szkolenia „Przekształcenie SPZOZ w NZOZ” oraz „Aktualny stan prawny ubezpieczeń OC dla pie-
lęgniarek i położnych”.
Odbyło się spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP. Podczas spotkania zostały przeprowadzone
szkolenia „Przekształcenie SPZOZ w NZOZ” oraz „Aktualny stan prawny ubezpieczeń OC dla pielęgniarek
i położnych”.

21 stycznia
21 stycznia

25 stycznia

25 stycznia

25 stycznia

26 stycznia

26 stycznia
26 stycznia
27 stycznia
28 stycznia
28 stycznia
1 lutego

2 lutego

3 lutego

4 lutego

9 lutego
9 lutego

10 lutego

10 lutego

11 lutego

Kalendarium 20.01.2010 r. – 19.02.2010 r.
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Wokół samorządu

Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 17 grudnia
2009 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 13
stycznia 2010 roku,

• zwołania XXIV Okręgowego Zjazdu Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wpisu do rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach 3 pielę-
gniarek,

• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach 3 pielę-
gniarek,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony 1 pielę-
gniarce,

• anulowania wpisu adnotacji urzędowej
o zaprzestaniu wykonywania zawodu
pielęgniarki na czas nieokreślony 1
pielęgniarce,

• wymiany prawa wykonywania zawodu
położnej 1 położnej,

• skreślenia z rejestru położnych i listy
członków OIPiP w Katowicach 1 po-
łożnej,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych 4 praktyk
pielęgniarskich i 1 położniczej,

• zmiany wpisu w rejestrze indywidual-

nych praktyk pielęgniarek i położnych
dla 2 praktyk pielęgniarskich,

• wykreślenia wpisu w rejestrze indywi-
dualnych praktyk pielęgniarek i położ-
nych 1 praktyki pielęgniarskiej,

• zmiany wpisu w rejestrze podmiotów
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych,

• zatwierdzenia rocznych sprawozdań
Komisji i Zespołów Problemowych
ORPiP,

• składu Zespołu ds. podstawowej opie-
ki zdrowotnej,

• składu Zespołu ds. ochrony zdrowia
pielęgniarek i położnych,

• przyznania zapomogi z funduszu cha-
rytatywnego,

Wyciąg z protokołu z posiedzenia ORPiP w Katowicach 
w dniu 27 stycznia 2010 roku 

Przewodnicząca Mariola Bartusek spotkała się z pielęgniarkami zatrudnionymi w Niepublicznych Zakła-
dach Opieki Zdrowotnej Alergokol, Centrum Medyczne, Junior, Nowiny, Pro Vita i Rodzina w Rybniku.
Odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Pracy działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowi-
cach, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Mariola Bartusek. Tematem spotkania było ustalenie planu
pracy Komisji na rok 2010.
Odbyły się szkolenia dla pielęgniarek oddziałowych na tematy: Zagrożenia związane z występowaniem
czynników biologicznych i chemicznych w środowisku pracy w zakładach opieki zdrowotnej, obciążenia
układu mięśniowo - szkieletowego. Czas pracy – przestrzeganie przepisów o czasie pracy oraz wynagro-
dzeniu. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych.
Odbyła się konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w Wie-
lospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Udział w konferencji
wzięli Przewodnicząca Mariola Bartusek, Sekretarz Bartosz Szczudłowski, Wiceprzewodnicząca Komisji
Etyki Hanna Paszko oraz specjalista ds. prawnych Bartłomiej Rupik.

Konferencja promująca projekt pt.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych zatrud-
nionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego” realizowany w ramach Prioryte-
tu VIII, Działania 8.1., Poddziałania 8.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Sala wykładowa Oddziału
Chorób Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej SPSK-M SUM przy ul. Reymonta 8 w Katowicach.
Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP. Sala wykładowa Oddziału Chorób Wewnętrznych i Che-
mioterapii Onkologicznej SPSK-M SUM przy ul. Reymonta 8 w Katowicach.
Spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w SPZOZ Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 3 w Rybniku.
Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
XXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Posiedzenie Komisji Etyki. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w ZOZ Szpitalu
Miejskim w Wodzisławiu Śląskim.

15 lutego

16 lutego

16 i 18 lutego

19 lutego

3 marca

3 marca

4 marca

5 marca

9 marca
9 marca
12 marca
15 marca
23 marca
24 marca
25 marca

25 marca

Kalendarium planowanych wydarzeń na marzec 2010 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski
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• refundacji kosztów kształcenia,
• przyznania pożyczki dla odpłatnie stu-

diującej pielęgniarki,
• zmiany uchwały o utworzeniu funduszu

samopomocowego,
• zorganizowania przez Okręgową Izbę

Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach kursów w ramach kształcenia po-
dyplomowego,

• w sprawie Regulaminu uczestnictwa
w projekcie pt. „Podniesienie kwalifika-
cji zawodowych pielęgniarek i położ-
nych w zakładach opieki zdrowotnej na
terenie województwa śląskiego”
współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego,

• wydania druku tomiku wierszy pielę-

gniarki – Pani Ewy Willaume-Pielki,
• objęcie patronatem XVIII edycji Olim-

piady Polskiego Czerwonego Krzyża
w Katowicach oraz wytypowanie
przedstawiciela ORPiP do pracy w ko-
misji oceniającej.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu 1 pielęgniarki oraz wpisu do re-
jestru pielęgniarek i listy członków
OIPiP w Katowicach 4 pielęgniarek,

• wydania duplikatu zaświadczenia
o prawie wykonywania zawodu pielę-
gniarki 1 pielęgniarce,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu 1 położnej oraz wpisu do reje-
stru położnych i listy członków OIPiP
w Katowicach 3 położnych,

• skreślenia z rejestru położnych i listy
członków OIPiP w Katowicach 1 po-
łożnej,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych 2 praktyk
pielęgniarskich i 1 położniczej,

• zmiany wpisu w rejestrze indywidual-
nych praktyk pielęgniarek i położnych
dla 1 praktyki pielęgniarskiej,

• wykreślenia wpisu w rejestrze indywi-
dualnych praktyk pielęgniarek i położ-
nych 1 praktyki pielęgniarskiej,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska
kierownicze w zakładach opieki zdro-
wotnej,

• przyznania zapomóg losowych człon-
kom samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• spłaty zaległych składek członkow-

skich.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach 
w dniu 10 lutego 2010 roku 

Przeczyt@j 

w internecie

• Informacja dotycząca postępowania w sprawie wyboru uczelni, które będą prowadziły studia pomostowe dla pielęgniarek i po-
łożnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2010 roku… więcej www.mz.gov.pl

• Uczelnie realizujące projekt „Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych”… więcej
www.mz.gov.pl

• Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem Międzynarodowej Rady Pielęgniarek: Zarys Kompetencji Pielęgniarki Specjalist-
ki… więcej www. ptp.na1.pl

• Informacja ogólna o kursach wymaganych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołów kontro-
li zakażeń szpitalnych… więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna… więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo Michała Boni w sprawie poruszonych kwestii na spotkaniu w dniu 9 lutego 2010 r.… więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo do Pana Mieczysława Augustyna Przewodniczącego Senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie spotkania
z przedstawicielami NRPiP, mającego na celu omówienie działań zmierzających do zagwarantowania pielęgniarskiej opieki dłu-
goterminowej oraz zorganizowania debaty w senacie z udziałem Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Pismo w powyższej kwestii zostało także przesłane do Pana Sławomira Piechoty przewodniczącego Sejmowej Komisji Polityki
Społecznej i Rodziny… więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo do Ewy Kopacz Minister Zdrowia oraz do Donalda Tuska Prezesa Rady Ministrów w związku z protestami członków samo-
rządu pielęgniarek i położnych i możliwością rozszerzenia się akcji protestacyjnych, których przyczyną jest bagatelizowanie pro-
blemów zgłaszanych od lat przez środowisko pielęgniarek i położnych… www.izbapiel.org.pl
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Opinia dotycząca zastępowania lekarza asystującego przy zabiegach operacyjnych 
przez pielęgniarki instrumentariuszki

Ministerstwo Zdrowia 
Departament
Pielęgniarek i Położnych 
Warszawa, 16 grudnia 2008 r. 

Ustawa o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz.U.

z 2009 r. Nr 151, poz. 1217) określa za-
sady i warunki wykonywania zawodu pie-
lęgniarki i położnej. Zgodnie z zapisami
art. 4 ww. ustawy wykonywanie zawodu
pielęgniarki polega na udzielaniu przez
osobę posiadającą wymagane kwalifika-
cje potwierdzone odpowiednimi doku-
mentami, świadczeń zdrowotnych,
a w szczególności świadczeń pielęgna-
cyjnych, zapobiegawczych, diagnostycz-
nych oraz leczniczych.

Ponadto rozporządzenie Ministra Zdro-
wia i Opieki Społecznej z dnia 29 marca

1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaga-
nych od pracowników na poszczegól-
nych rodzajach stanowisk pracy w pu-
blicznych zakładach opieki zdrowotnej
(Dz.U. Nr 30, poz. 300 z późn. zm.),
szczegółowo określa wymagane kwalifi-
kacje na poszczególnych stanowiskach
dla pracowników działalności podstawo-
wej. Natomiast za zarządzanie publicz-
nym zakładem opieki zdrowotnej odpo-
wiedzialność ponosi kierownik/dyrektor
zakładu, który podejmuje decyzję o spra-
wach kadrowych i odpowiada za zatrud-
nienie na danym stanowisku pracy osoby
posiadającej wymagane przepisami kwa-
lifikacje, które wynikają z zapisów w tary-
fikatorze kwalifikacyjnym. 

Mając na uwadze powyższe regulacje,
Departament nadmienia, iż osoba, która
nie posiada uprawnień do wykonywania

czynności lekarskich, nie może ich wy-
konywać. Zatem pielęgniarka nie posia-
da uprawnień do asystowania w zastęp-
stwie lekarza przy zabiegach operacyj-
nych. 

W przedmiotowej sprawie, Departament
zasięgnął opinii prof. dr hab. Jana Kuliga
– Konsultanta Krajowego w dziedzinie
chirurgii ogólnej. W opinii Konsultanta
Krajowego, takie sytuacje nie powinny
mieć miejsca i na pewno nie wynikają
z zakresu obowiązków pielęgniarek. Za-
kres obowiązków zarówno lekarzy, jak
i pielęgniarek wynika z tytułu umowy
o pracę i powinien być egzekwowany
przez dyrektora danej placówki. 

Beata Cholewka 
Dyrektor Departamentu 

Pielęgniarek i Położnych

Opinia w zakresie zmiany nazwy „pracownik medyczny wykonujący szczepienia ochronne”
na nazwę „pielęgniarka gabinetu i punktu szczepień” 

Opinia w związku z wnioskiem
zawierającym Stanowisko nr 37
Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych z dnia 2 grudnia
2009 r., dotyczące nowelizacji
rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 sierpnia 2009 r.,
w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 139,
poz. 1139) w zakresie zmiany 
nazwy „pracownik medyczny 
wykonujący szczepienia 
ochronne” na nazwę 
„pielęgniarka gabinetu 
i punktu szczepień”.

Ministerstwo Zdrowia
Podsekretarz Stanu 
Marek Haber
Warszawa, 12 stycznia 2010 r. 

MZ-PP-078-4680-1/JJ/10 

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozpo-
rządzenia w sprawie świadczeń gwa-

rantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej, szczepienia ochronne

należą do świadczeń lekarza podstawo-
wej opieki zdrowotnej.

Natomiast zgodnie z § 7 rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002
roku w sprawie wykazu obowiązkowych
szczepień ochronnych oraz zasad prze-
prowadzania i dokumentacji szczepień
(Dz. U. Nr 237, poz. 2018), szczepienia
ochronne oraz badania tuberkulinowe
przeprowadzają lekarze, felczerzy, pielę-
gniarki, położne i higienistki szkolne, któ-
rzy odbyli w ramach doskonalenia zawo-
dowego specjalistyczny kurs w tym za-
kresie. 

Ponadto należy podkreślić, iż położna
i higienistka szkolna posiadają upraw-
nienia zawodowe do wykonywania
szczepień ochronnych, tylko i wyłącznie
dla ściśle określonej grupy świadcze-
niobiorców. Higienistka szkolna wyko-
nuje szczepienia ochronne w ramach
profilaktycznej opieki nad dziećmi i mło-
dzieżą szkolną w klasach „0” (w szko-
łach podstawowych) do ostatniej klasy
szkoły ponadgimnazjalnej do ukończe-
nia 19 r. ż. 

Natomiast położna uprawniona jest do
wykonywania szczepień ochronnych no-
worodków do ukończenia 2 miesiąca ży-
cia w ramach kalendarza szczepień. 

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie
wyjaśniam, iż nie ma potrzeby szczegóło-
wo wymieniać w proponowanym rozpo-
rządzeniu, kto jest pracownikiem me-
dycznym, ponieważ rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r.
w sprawie wykazu obowiązkowych
szczepień ochronnych oraz zasad prze-
prowadzania i dokumentacji szczepień,
szczegółowo określa osoby uprawnione
do wykonywania szczepień ochronnych. 

Zatem, propozycja przedstawiona w Sta-
nowisku nr 37 przez Naczelną Radę Pie-
lęgniarek i Położnych, jest nieuzasadnio-
na, szczególnie, że odpowiedzialnym za
realizację szczepień ochronnych jest
świadczeniodawca na podstawie umowy
o udzielanie świadczeń podstawowej
opieki zdrowotnej w zakresie świadcze-
nia lekarza poz. 

Podsekretarz Stanu
Marek Haber 
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Minister Zdrowia 
Warszawa, 2010-02-01 
MZ-UZ-F-746-18251-3/ES/09 
WQJK 
Pan 
Zygmunt Łukaszczyk 
Wojewoda Śląski 
Przewodniczący 
Wojewódzkiej Komisji 
Dialogu Społecznego 

Szanowny Panie Wojewodo,
W odpowie4zi na Pana pismo z dnia 27
listopada 2009 r., zawierające w załącze-
niu stanowiska nr 11/3/09 oraz
13/5/09 Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego województwa śląskiego
z dnia 24 listopada 2009 roku w spra-
wach: zapewnienia właściwej wysokości
kontraktów dla szpitali na rok 2010,
wdrożenia programu na rzecz ochrony
zawodu pielęgniarek i położnych oraz za-
gadnień związanych z opieką długotermi-
nową i tzw. ubezpieczeniem pielęgnacyj-
nym, uprzejmie proszę o przyjęcie nastę-
pujących informacji. 
Odnosząc się do sprawy wysokości środ-
ków na świadczenia zdrowotne, w tym le-
czenie szpitalne, planowanych przez NFZ
na rok 2010 uprzejmie informuję, że Sejm
RP w dniu 25 września 2009 r. przyjął
ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środ-
ków publicznych, która weszła w życie 4 li-
stopada 2009 r. Zgodnie z przepisami art.
2 ww. ustawy zmieniającej ustawę
o świadczeniach opieki zdrowotnej, wyso-
kość kosztów finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej przez dany oddział wo-
jewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
w planie finansowym na 2010 rok, nie mo-
że być niższa niż wysokość kosztów finan-
sowania świadczeń opieki zdrowotnej
przez ten oddział wojewódzki NFZ w pla-
nie finansowym NFZ na 2009 rok, obo-
wiązującym w dniu 30 czerwca 2009 ro-
ku. Powyższa wytyczna ustawowa została
zrealizowana w planie finansowym NFZ na
2010 r. zatwierdzonym w dniu 16 grudnia
br. przez Ministra Zdrowia w porozumieniu
z Ministrem Finansów, w którym wyso-
kość kosztów finansowania świadczeń
opieki zdrowotnej w planie finansowym

śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Naro-
dowego Funduszu Zdrowia jest na pozio-
mie planu finansowego tego Oddziału Wo-
jewódzkiego NFZ według stanu na dzień
30 czerwca 2009 roku. 
Ponadto, po uzyskaniu pozytywnych opi-
nii Ministra Zdrowia oraz Ministra Finan-
sów, Prezes NFZ uruchomił rezerwę
ogólną, określoną w planie finansowym
NFZ na 2010 r., w wysokości 531,5 mln
zł, z przeznaczeniem na zwiększenie
kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
w rodzaju leczenie szpitalne, w tym dla
Śląskiego OW NFZ - 64,5 mln zł. 
Dodatkowo Prezes NFZ, po poinformowa-
niu Ministra Zdrowia oraz Ministra Finan-
sów, uruchomił rezerwy na koszty świad-
czeń opieki zdrowotnej w ramach migracji
ubezpieczonych (przewidziane w planach
finansowych poszczególnych OW NFZ)
w łącznej wysokości ok. 2 660 mln zł,
w tym ponad 1,994 mln zł na leczenie
szpitalne. Część z tych środków zostanie
przeznaczona na kontraktowanie świad-
czeń na terenie województwa śląskiego
w wysokości ok. 357,7 mln zł (w tym oko-
ło 282,9 mln zł na leczenie szpitalne), na
podstawie upoważnień udzielonych dy-
rektorowi śląskiego OW NFZ przez dyrek-
torów pozostałych OW NFZ. 
Uwzględniając powyższe, zaplanowane
na 2010 r. środki powinny zapewnić moż-
liwość finansowania świadczeń opieki
zdrowotnej na poziomie porównywalnym
do roku 2009, natomiast zabezpieczenie
świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2010
w zakresie leczenia szpitalnego będzie na
poziomie roku 2009 wg stanu z dnia 30
czerwca 2009 r., przy uwzględnieniu po-
ziomu wykonania przez świadczeniodaw-
ców kontraktów na rok 2009. 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że
planowanie środków na poszczególne za-
kresy świadczeń w ramach planu finanso-
wego oddziału wojewódzkiego należy do
kompetencji dyrektora tego oddziału.
Również w zakresie kompetencji dyrekto-
ra oddziału wojewódzkiego Funduszu le-
ży, zgodnie z art. 124 ust. 5 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych, moż-
liwość dokonywania przesunięć w ra-
mach kosztów świadczeń opieki zdrowot-
nej w planie finansowym tego oddziału. 

Odnosząc się do sprawy promocji zawo-
du pielęgniarek i położnych w Polsce
uprzejmie informuję, iż w ramach opinio-
wania projektu Krajowej Strategii Rozwo-
ju Regionalnego 2010-2020: Regiony,
Miasta, Obszary Wiejskie, opracowane-
go przez Ministerstwo Rozwoju Regional-
nego, Minister Zdrowia zgłosił wniosek
o uzupełnienie przedmiotowego projektu
o zapis dotyczący promocji zawodu pie-
lęgniarki/położnej. 
Promocja obejmowałaby w pierwszej ko-
lejności przeprowadzenie na szeroką
skalę akcji informacyjnej dotyczącej wy-
konywania zawodów pielęgniarki/położ-
nej, a następnie zachęcanie do: 
- podejmowania kształcenia w zawodach
pielęgniarki/położnej, 
- powrotu do wykonywania zawodów pie-
lęgniarki/położnej przez osoby, które
w chwili obecnej ich nie wykonują (np.
z powodu emigracji lub zatrudnieniem się
poza sektorem ochrony zdrowia). 

Promocja polegałaby m.in. na: 
• wspieraniu działalności szkół wyższych

prowadzących kształcenie w tych za-
wodach, tak by była ona bardziej po-
wiązana z lokalnymi potrzebami rynku
pracy i by mogła zaspakajać regional-
ne potrzeby na absolwentów tych kie-
runków, 

• współpracy z przyszłymi potencjalnymi
pracodawcami (np. zakładami opieki
zdrowotnej) w zakresie identyfikacji po-
trzeb związanych z zatrudnieniem pie-
lęgniarek/położnych. 

Zachętą dla młodych osób do podejmo-
wania kształcenia w zawodzie pielęgniar-
ki/położnej mogłyby być specjalne pro-
gramy stypendialne, zwiększające do-
stęp do systemu edukacji szczególnie
dla grup o niższym statusie ekonomicz-
nym. Działania promocyjne skierowane
do grupy osób nieaktywnych zawodowo
(ale posiadających zawód pielęgniar-
ki/położnej) miałyby na celu podniesie-
nie rangi tych zawodów w odbiorze spo-
łecznym. 
Odnosząc się do świadczeń pielęgniar-
skiej opieki długoterminowej domowej,
uprzejmie informuję, iż od dnia 1 marca
2010 r. świadczeniobiorcom udzielane

Korespondencja w sprawach: zapewnienia właściwej wysokości kontraktów dla szpitali na rok 2010, 
wdrożenia programu na rzecz ochrony zawodu pielęgniarek i położnych 

oraz zagadnień związanych z opieką długoterminową i tzw. ubezpieczeniem pielęgnacyjnym
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będą świadczenia pielęgnacyjne i opie-
kuńcze w ramach opieki długotermino-
wej, na podstawie umów zawartych ze
świadczeniodawcami po wcześniejszym
przeprowadzeniu postępowań konkurso-
wych. Postępowania w sprawie zawarcia
ze świadczeniodawcami umów o udziela-
nie od dnia 1 marca 2010 r. świadczeń
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ra-
mach opieki długoterminowej będą
uwzględniały zmiany w warunkach reali-
zacji tych świadczeń, zawarte w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16
grudnia 2009 r., zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych z zakresu świadczeń pielęgna-
cyjnych i opiekuńczych w ramach opieki
długoterminowej (Dz. U. Nr 217, poz.
1688). Zmiany dotyczą m.in. wykreślenia
z przepisu § 9 ust. 2 konieczności reali-
zacji, przez okres powyżej 14 dni, co naj-
mniej jednego ze świadczeń pielęgniar-
skich, wymienionych w § 9 ust. 2 pkt 1-
7 tego 4 rozporządzenia, np. pielęgnacji

przetoki czy wykonywania opatrunków.
Ponadto określono, iż pielęgniarka może
w jednym czasie opiekować się nie wię-
cej niż 6 świadczeniobiorcami przebywa-
jącymi pod różnymi adresami i nie więcej
niż 12 świadczeniobiorcami przebywają-
cymi pod tym samym adresem zamiesz-
kania (np. w domu pomocy społecznej). 
Celem wydania ww. rozporządzenia było
objęcie pielęgniarską opieką długotermi-
nową domową większej liczby świadcze-
niobiorców, w tym tych pacjentów, dla któ-
rych obecnie realizowane są świadczenia
w ramach pielęgniarskiej opieki domowej
w podstawowej opiece zdrowotnej. 
Odnosząc się do spraw związanych
z ubezpieczeniem pielęgnacyjnym
uprzejmie informuję, iż propozycja zawar-
ta w Stanowisku Wojewódzkiej Komisji
Dialogu Społecznego województwa ślą-
skiego z dnia 24 listopada 2009 roku
o gotowości wsparcia m.in. działań zwią-
zanych z pracami nad ustawą o ubezpie-
czeniu pielęgnacyjnym wpisuje się w za-

kres planowanych działań. Zespołu Za-
daniowego ds. przygotowania projektu
ustawy o ubezpieczeniu od ryzyka niesa-
modzielności powstałego przy Klubie Se-
natorów Platformy Obywatelskiej RP.
Przewodniczącym tego Zespołu jest Mie-
czysław Augustyn, Senator RP. 
Uzyskanie zrozumienia dla potrzeby
wprowadzenia zmian w zakresie opieki
długoterminowej nie będzie możliwe bez
szerokiej debaty politycznej i publicznej. 
W związku z powyższym, propozycja
przedstawiona w stanowisku nr 11/3/09
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecz-
nego województwa śląskiego z dnia 24 li-
stopada 2009 roku zostanie przekazana
Przewodniczącemu Zespołu Zadaniowe-
go, do wiadomości i wykorzystania. 

Z poważaniem
Z upoważnienia

Ministra Zdrowia
Podsekretarz Stanu
Cezary Rzemek

Stanowisko nr 11/3/09 
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa śląskiego z 24 listopada 2009 r.

Po zapoznaniu się z danymi i prognozami sytuacji zawodowej pielęgniarek i położnych  w województwie śląskim i kraju, Wojewódz-
ka Komisja Dialogu Społecznego zwraca się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o opracowanie i wdrożenie programu ochrony (w tym
promocji) zawodu pielęgniarek i położnych w Polsce. Ponadto Komisja po raz kolejny zwraca uwagę na problematykę dotyczącą
opieki długoterminowej i apeluje o przyspieszenie prac nad tak zwanym ubezpieczeniem pielęgnacyjnym.
Wnioskowana problematyka, stanowiąca przedmiot prac Komisji, jest szczególnie istotna w kontekście zapewnienia odpowiedniej
opieki zdrowotnej nie tylko mieszkańcom województwa śląskiego. W związku z powyższym Wojewódzka Komisja Dialogu Społecz-
nego województwa śląskiego wyraża wolę i gotowość wsparcia Ministra Zdrowia w pracach nad złożonymi powyżej wnioskami.

Za Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego
Przewodniczący

Zygmunt Łukaszczyk

Stanowisko nr 13/5/09
Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego województwa śląskiego z 24 listopada 2009 r.

Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego stanowczo protestuje przeciw planom zmniejszenia w 2010 r. przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia środków na kontraktowanie świadczeń w zakładach opieki zdrowotnej w województwie śląskim, sięgającego pozio-
mu o 10-16% niższego w stosunku do roku obecnego. W opinii Komisji taka sytuacja może stanowić zagrożenie dla funkcjonowa-
nia systemu ochrony zdrowia na terenie województwa śląskiego, jak również potencjalne źródło konfliktów społecznych. Dlatego
też WKDS apeluje o podjęcie skutecznych działań i środków konsekwentnie zmierzających do zwiększenia, a przynajmniej zacho-
wania wysokości kontraktów na 2010 r. dla szpitali w wysokości kontraktów przeznaczonych na rok 2009. W obawie o poważne
zachwianie finansowania szpitali WKDS proponuje nawet rozważenie możliwości zaciągnięcia przez Prezesa NFZ pożyczki na zre-
alizowanie kontraktów przez zakłady opieki zdrowotnej, tak aby zagwarantowane zostały podstawowe ich funkcje, w szczególno-
ści leczenie chorych.

Za Wojewódzką Komisję Dialogu Społecznego
Przewodniczący

Zygmunt Łukaszczyk
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Wzwiàzku z licznymi zapytaniami, po-

ni˝ej wyjaÊniam zagadnienia doty-

czàce ubezpieczenia odpowiedzialnoÊci cy-

wilnej piel´gniarek i po∏o˝nych.

W obecnym stanie prawnym ubezpiecze-

nia odpowiedzialnoÊci cywilnej (dalej: OC)

piel´gniarek i po∏o˝nych mo˝na podzieliç

dychotomicznie na ubezpieczenia obowiàz-

kowe i dobrowolne. 

W przypadku piel´gniarek

i po∏o˝nych obowiàzek za-

warcia umowy ubezpieczenia

OC wynika z:

• Rozporzàdzenia Ministra

Finansów z dnia 23 grud-

nia 2004 r. w sprawie obo-

wiàzkowego ubezpieczenia

odpowiedzialnoÊci cywilnej

podmiotu przyjmujàcego

zamówienie na Êwiadczenia

zdrowotne (Dz.U. z dnia

30 grudnia 2004 r. nr 283,

poz. 2825) oraz 

• Rozporzàdzenia Ministra

Finansów z dnia 28 grud-

nia 2007 r. w sprawie obo-

wiàzkowego ubezpieczenia

odpowiedzialnoÊci cywilnej

Êwiadczeniodawcy udziela-

jàcego Êwiadczeƒ opieki

zdrowotnej (Dz.U. z dnia

9 stycznia 2008 r., nr 3,

poz. 10).

Rozporzàdzenie Ministra Finansów

z dnia 23 grudnia 2004 r., dotyczy odpowie-

dzialnoÊci cywilnej wy∏àcznie podmiotów

przyjmujàcych zamówienia na Êwiadczenia

zdrowotne, o których mowa w art. 35 ust. 1

ustawy o zak∏adach opieki zdrowotnej, tj.

udzielanych na rzecz podmiotów, które zo-

sta∏y utworzone przez ministra lub centralny

organ administracji rzàdowej, wojewod´,

jednostki samorzàdu terytorialnego oraz na

rzecz SP ZOZ-ów za szkody wyrzàdzone

przy udzielaniu tych Êwiadczeƒ (§ 1).

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. rozporzàdzenia,

ww. ubezpieczeniem OC jest obj´ta odpo-

wiedzialnoÊç cywilna za szkody wyrzàdzone

przez dzia∏anie lub zaniechanie ubezpieczo-

nego, w okresie trwania ochrony ubezpie-

czeniowej, podczas udzielania Êwiadczeƒ

zdrowotnych na rzecz podmiotów okreÊlo-

nych w § 1, w których nast´pstwie zosta∏a

wyrzàdzona szkoda.

Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1) polegajàcych na uszkodzeniu, zniszczeniu

lub utracie mienia;

2) powsta∏ych w wyniku na∏o˝enia kar

umownych;

3) powsta∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych,

stanu wojennego, rozruchów i zamieszek,

a tak˝e aktów terroru.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpie-

czenia OC w odniesieniu do jednego zdarze-

nia, którego skutki obj´te sà umowà ubez-

pieczenia OC, w przypadku piel´gniarek

i po∏o˝nych wykonujàcych zawód medyczny

w ramach indywidualnej lub

grupowej praktyki, wynosi

równowartoÊç w z∏otych

kwoty 25 000,00 EUR (§ 4

ust. 1 pkt 2 ww. rozporzàdze-

nia).

Rozporzàdzenie Ministra

Finansów z dnia 28 grudnia

2007 r., nak∏ada obowiàzek

ubezpieczenia odpowiedzial-

noÊci cywilnej na Êwiadcze-

niodawców udzielajàcych

Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej

na podstawie umowy

o udzielanie Êwiadczeƒ opieki

zdrowotnej zawartej z NFZ.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww.

rozporzàdzenia, ww. ubezpie-

czeniem OC jest obj´ta odpo-

wiedzialnoÊç cywilna za szko-

dy wyrzàdzone przez dzia∏a-

nie lub zaniechanie ubezpie-

czonego, w okresie trwania

ochrony ubezpieczeniowej,

podczas udzielania Êwiadczeƒ opieki zdro-

wotnej wykonywanych na podstawie umo-

wy o udzielanie Êwiadczeƒ opieki zdrowot-

nej.

Przedmiotowe ubezpieczenie OC nie
obejmuje szkód:
1) polegajàcych na uszkodzeniu, zniszczeniu

lub utracie mienia;

2) polegajàcych na zap∏acie kar umownych;

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
pielęgniarek i położnych
Opinia prawna

Artur Zubkiewicz ● Radca Prawny Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

w Cz´stochowie
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3) powsta∏ych wskutek dzia∏aƒ wojennych,

stanu wojennego, rozruchów i zamieszek,

a tak˝e aktów terroru.

Minimalna suma gwarancyjna ubezpie-

czenia OC w odniesieniu do jednego zdarze-

nia, którego skutki obj´te sà umowà ubez-

pieczenia OC, w przypadku piel´gniarek

i po∏o˝nych wykonujàcych zawód medyczny

w ramach indywidualnej lub grupowej prak-

tyki wynosi równowartoÊç w z∏otych kwoty

25 000,00 EUR. Minimalna suma gwaran-

cyjna na wszystkie zdarzenia obj´te ubezpie-

czeniem wynosi równowartoÊç 140 000,00

EUR (§ 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporzàdzenia).

Reasumujàc, ubezpieczenie obowiàzko-

we okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra

Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. obejmu-

je wy∏àcznie odpowiedzialnoÊç za szkody

wyrzàdzone przy udzielaniu Êwiadczeƒ

udzielanych na rzecz podmiotów, które zo-

sta∏y utworzone przez ministra lub centralny

organ administracji rzàdowej, wojewod´,

jednostki samorzàdu terytorialnego oraz na

rzecz SP ZOZ-ów.

Natomiast ubezpieczenie obowiàzkowe

okreÊlone w Rozporzàdzeniu Ministra Finan-

sów z dnia 28 grudnia 2007 r. obejmuje wy-

∏àcznie odpowiedzialnoÊç za szkody wyrzà-

dzone przy udzielaniu Êwiadczeƒ udzielanych,

wykonywanych na podstawie umowy z NFZ. 

Jak wynika z powy˝szego zestawienia,

okreÊlone powy˝ej ubezpieczenia obowiàz-

kowe nie obejmujà wszystkich szkód jakie

mogà zostaç wyrzàdzone przez piel´gniark´,

po∏o˝nà przy udzielaniu przez nià Êwiad-

czeƒ. ˚adne bowiem z ww. ubezpieczeƒ

obowiàzkowych nie obejmuje swojà ochro-

nà odpowiedzialnoÊci za szkod´ wyrzàdzonà

przy Êwiadczeniu us∏ug na rzecz osoby pry-

watnej na podstawie umowy cywilnopraw-

nej zawartej z tà osobà. 

Zatem piel´gniarki, po∏o˝ne prowadzàce

praktyk´ indywidualnà lub grupowà

i Êwiadczàce swoje us∏ugi tak˝e na rzecz

osób prywatnych, na podstawie umów za-

wartych bezpoÊrednio z nimi winny za-

wrzeç umow´ dobrowolnego ubezpieczenia

odpowiedzialnoÊci cywilnej. Suma ubezpie-

czenia winna byç dostosowana do rodzaju

Êwiadczonych us∏ug. Rodzaj us∏ug b´dzie

bowiem determinowa∏ wysokoÊç szkód ja-

kie mogà zostaç wyrzàdzone Êwiadczenio-

biorcom przy wykonywaniu na ich rzecz

Êwiadczeƒ. Minimalna suma gwarancyjna

nie powinna byç w mojej ocenie, ni˝sza ni˝

20 000,00 z∏. 

O ubezpieczeniu odpowiedzialnoÊci cywil-

nej powinny równie˝ pomyÊleç osoby wyko-

nujàce zawód piel´gniarki, po∏o˝nej wy∏àcznie

na podstawie umowy o prac´. Zgodnie z art.

120 § 1 Kp w razie wyrzàdzenia przez pra-

cownika przy wykonywaniu przez niego obo-

wiàzków pracowniczych szkody osobie trze-

ciej, zobowiàzany do naprawienia szkody jest

wy∏àcznie pracodawca. Natomiast zgodnie

z art. 120 § 2 Kp wobec pracodawcy, który

naprawi∏ szkod´ wyrzàdzonà osobie trzeciej,

pracownik ponosi odpowiedzialnoÊç przewi-

dzianà w przepisach niniejszego rozdzia∏u.

Zgodnie z art. 119 Kp odszkodowanie

nale˝ne pracodawcy ustala si´ w wysokoÊci

wyrzàdzonej szkody, jednak nie mo˝e ono

przewy˝szaç kwoty trzymiesi´cznego wyna-

grodzenia przys∏ugujàcego pracownikowi

w dniu wyrzàdzenia szkody.

Zgodnie z art. 122 Kp je˝eli pracownik

umyÊlnie wyrzàdzi∏ szkod´, jest obowiàzany

do jej naprawienia w pe∏nej wysokoÊci.

Zatem, jak wynika z przytoczonych wy˝ej

przepisów, za szkody wyrzàdzone nieumyÊl-

nie przez pracownika, odpowiedzialnoÊç po-

nosi pracodawca, przy czym przys∏uguje mu

regres w stosunku do pracownika. Kwota ˝à-

dania regresowego nie mo˝e byç wi´ksza ni˝

wysokoÊç wyp∏aconego poszkodowanemu

przez pracodawc´ odszkodowania, a jedno-

czeÊnie wi´ksza ni˝ kwota trzymiesi´cznego

wynagrodzenia przys∏ugujàcego pracowni-

kowi w dniu wyrzàdzenia szkody.

Przedruk z Biuletynu Informacyjnego wydawanego

przez Okr´gowà Rad´ Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Cz´stochowie za zgodà autora i redakcji.

Opinia prawna w sprawie sposobu ogłoszenia
o konkursie na stanowisko naczelnej pielęgniarki, 
przełożonej pielęgniarek zakładu
oraz pielęgniarki oddziałowej

Andrzej Murdza ● Radca Prawny Okr´gowej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych 

w Katowicach

Napodstawie § 7 ust. 3 rozporzàdze-

nia Ministra Zdrowia i Opieki Spo-

∏ecznej w sprawie szczegó∏owych zasad prze-

prowadzania konkursu na niektóre stanowi-

ska kierownicze w publicznych zak∏adach

opieki zdrowotnej, sk∏adu komisji konkurso-

wej oraz ramowego regulaminu przeprowa-

dzania konkursu (Dz.U. 1998, Nr 115, poz.

749 z póên. zm.), og∏oszenie o konkursie na

stanowisko naczelnej piel´gniarki, prze∏o˝o-

nej piel´gniarek zak∏adu oraz piel´gniarki

oddzia∏owej winno zostaç zamieszczone

w prasie codziennej o zasi´gu ogólnokrajo-

wym. Ponadto powy˝sze og∏oszenie winno

zostaç podane do wiadomoÊci w sposób

zwyczajowo przyj´ty w siedzibie zak∏adu.

Zgodnie ze stopkà redakcyjnà (tzw. im-

pressum) zamieszczonà w Dzienniku Ogólno-

polskim „S∏u˝ba Zdrowia”, dziennik ten uka-

zuje si´ w poniedzia∏ki i czwartki. Jednak˝e

faktycznie „S∏u˝ba Zdrowia” jest wydawana

co dwa tygodnie, po cztery kolejne wydania

(numery) w jednym egzemplarzu dziennika. 

Majàc na uwadze fakt, i˝ Dziennik Ogól-

nopolski „S∏u˝ba Zdrowia” nie jest wydawa-

ny codziennie, umieszczenie w tym˝e dzien-

niku og∏oszenia o konkursie, nie mo˝e zo-

staç uznane za spe∏nienie warunku, o którym

mowa w § 7 ust. 3 powy˝szego rozporzà-

dzenia. ■
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OkreÊlenie „minimalna norma zatrud-

nienia”, zach´ca do postawienia pytaƒ:

– Czemu ona ma s∏u˝yç? Czy wykonaniu

minimum tego, co musi byç wykonane? Czy

zapewnieniu okreÊlonego poziomu jakoÊci

opieki i wykonaniu tego, co powinno i nale-

˝y, aby by∏o wykonane?

Ilekroç, pojawia si´ dyskusja dotyczàca

minimalnych norm zatrudnienia piel´gniarek

i po∏o˝nych, moja pami´ç przywo∏uje obraz

zdarzenia z przesz∏oÊci. Prosz´ o wybaczenie

osobistej dygresji. Otó˝ swego czasu z kole-

˝ankà postanowi∏yÊmy sprawdziç, w jakim

czasie b´dziemy w stanie przeÊcieliç ∏ó˝ka na

oddziale, na którym pracowa∏yÊmy. B´dàc ra-

zem na dy˝urze rannym, przystàpi∏yÊmy do

akcji. Oddzia∏ liczy∏ 38 ∏ó˝ek, pe∏ne ob∏o˝e-

nie, pacjentki chodzàce. W tym dniu prze-

Êcieli∏yÊmy 38 ∏ó˝ek, zgodnie z zasadami

i wymogami techniki Êcielenia ∏ó˝ka (tj. zdj´-

cie poÊcieli i za∏o˝enie), w przeciàgu 28 mi-

nut, dodam, w kilku przypadkach (2-3) ob-

raca∏yÊmy materace. Zadowolone, szcz´Êli-

we, oczekujàce pochwa∏y podesz∏yÊmy do

oddzia∏owej z informacjà wykonania pracy.

Oddzia∏owa, osoba doÊwiadczona z pe∏nà

powagà, spojrza∏a na zegarek i zapyta∏a:

„a co wy zrobi∏yÊcie z pacjentkami?” Obraz

przed naszymi oczami przera˝ajàcy, pacjent-

ki, widzàc tempo piel´gniarek wychodzi∏y na

korytarz, zgarniajàc „dobytek ∏ó˝kowy” do

ràbka koszuli nocnej lub szlafroka, niektóre

nie zdà˝y∏y nawet za∏o˝yç pantofli. „Nie ˝y-

cz´ sobie takiego zachowania w przysz∏oÊci”,

to s∏owa oddzia∏owej, które pami´tam, po

przesz∏o czterdziestu latach. 

Metody ustalania norm proponowane

w literaturze ekonomicznej, odnoszà si´

g∏ównie do ustalania normy obsady w prze-

myÊle, gdzie przedmiotem pracy jest rzecz,

przedmiot, a nie cz∏owiek. Autorzy zwracajà

uwag´, ˝e przed ustaleniem norm nale˝y

zweryfikowaç metod´ i organizacj´ pracy,

oraz wybieraç do pomocy przy ustalaniu

norm, pracowników o du˝ym doÊwiadcze-

niu zawodowym, pracujàcych w tempie

równym, normalnym.

W ustalaniu norm pracy/zatrudnienia

istotne sà: warunki lokalowe, wyposa˝enie

w sprz´t i aparatur´, organizacja pracy w za-

k∏adzie - obieg informacji, przebieg proce-

sów, zaopatrywanie stanowisk pracy, spraw-

noÊç s∏u˝b technicznych, s∏u˝b transporto-

wych, sterylizacji, inne grupy pracowników

zawodów medycznych, ich wykszta∏cenie,

zakres zadaƒ, trudnoÊç pracy (obcià˝enie fi-

zyczne, psychiczne, tempo pracy) oraz wy-

mogi bezpieczeƒstwa i higieny pracy.

Czynników warunkujàcych norm´ za-

trudnienia pracowników, jest wi´c wiele. 

W zak∏adach opieki zdrowotnej, docho-

dzi ich specyfika tj.: sta∏a gotowoÊç do

udzielenia Êwiadczeƒ w sytuacjach niemo˝li-

wych do zaplanowania, ale koniecznie

uwzgl´dnianych, jak nag∏e za∏amanie si´ pa-

rametrów ˝yciowych u tych pacjentów, któ-

rzy przebywajà w szpitalu oraz wypadki, wy-

padki masowe, kl´ski ˝ywio∏owe. 

Ponadto szpital nie jest jednorodnà insty-

tucjà. O wielkoÊci zatrudnienia decydujà

w poszczególnych komórkach inne czynniki.

Obsada kadrowa na sali operacyjnej wraz sa-

là wybudzeƒ, w oddziale intensywnej opieki

medycznej, sali porodowej, izbie przyj´ç,

stacji dializ, w pracowniach diagnostycz-

nych, w których pracujà piel´gniarki, nie

mo˝e byç ustalana w parametrach po-

wszechnie znanych metod: kategoryzacji pa-

cjentów, badania czasu czynnoÊci, czy syste-

mu belgijskiego.

Poglàd, ˝e mo˝na ustalaç norm´ dla

czynnoÊci wykonywanych przy pacjencie

i z pacjentem jest poglàdem chybionym.

Ka˝dy cz∏owiek jest inny i ma inne oczeki-

wania wobec personelu medycznego, inne

potrzeby. 

Ta sama czynnoÊç np.: wk∏ucie ˝ylne/ za-

∏o˝enie wenflonu (bez czynnoÊci przygoto-

wania sprz´tu), u jednego chorego b´dzie

trwa∏a 2 minuty, u innego chorego 12, a mo-

˝e te˝ byç tak, (co nie nale˝y do rzadkoÊci),

˝e prób´ wk∏ucia b´dà powtarza∏y 2-4 piel´-

gniarki, poniewa˝ u pacjenta sà trudne wa-

runki dojÊcia do ˝y∏. 

Dodaç nale˝y, ˝e liczba codziennych

czynnoÊci piel´gniarskich wykonywanych

w oddzia∏ach szpitalnych, w bezpoÊrednim

kontakcie z pacjentem, w zale˝noÊci od spe-

cyfiki oddzia∏u, waha si´ w granicach 170-

300. Przedstawiony wy˝ej przyk∏ad odnosi

si´ do wszystkich czynnoÊci.

Gospodarka zasobami ludzkimi w zak∏a-

dzie powinna uwzgl´dniaç wszystkie grupy

pracownicze, wszystkie dzia∏y i komórki or-

ganizacyjne, a nade wszystko zastanowienia

si´ nad tym, co i jak powinno byç zrobione,

aby jeÊli nie zmieniç, to wykonaç zgodnie

z sztukà/ technikà zawodowà, z uwzgl´dnie-

niem oczekiwaƒ Êwiadczeniobiorców.

Nie powinno si´ stwarzaç piel´gniarkom

sytuacji, w których b´dà w pracy hierarchi-

zowaly czynnoÊci wg kryterium, co musz´,

co dam rad´ (b´d´ mia∏a si∏´) wykonaç, a co

nie zdo∏am, co mo˝e nie byç zrobione. Po-

dejÊcie do okreÊlenia wielkoÊci zatrudnienia

wg minimalnej normy, takiemu zachowaniu

niestety sprzyja, stanowi te˝ pewne uspra-

wiedliwienie dla niedope∏nienia tego, co

gwarantuje jakoÊç w opiece nad chorym.

Dla jasnoÊci przedstawienia w∏asnych

przemyÊleƒ, mierzenie czasu i normowanie

nale˝y odnieÊç do tych czynnoÊci, które wy-

konywane sà poza pacjentem, a dla których

przewiduje si´ zmiany w kierunku obni˝enia

ich kosztu, czy zmiany organizacyjne. Uwa-

˝am, ˝e ka˝dy zak∏ad powinien dokonywaç

analiz zatrudniania pracowników, nie powi-

nien byç jednak obligowany aktem praw-

nym do przestrzegania jednej metody, i do

czynienia tego w odniesieniu do jednej gru-

py zawodowej. 

Problem okreÊlenia racjonalnej liczby

kadr w opiece zdrowotnej nie jest proble-

mem nowym, dotyczàcym tylko naszego

kraju. Literatura Êwiatowa podaje wiele pro-

pozycji w tym ró˝ne warianty kategoryzacji

chorych, wskazuje na uwzgl´dnianie specyfi-

ki oddzia∏ów, mo˝liwoÊci finansowych, tech-

nologii, zdolnoÊci menad˝erskich, kompe-

tencji pracowniczych, warunków pracy

i gwarantowania jakoÊci Êwiadczeƒ.

W jednym z doniesieƒ (z 2005 roku),

wskazywano na przyj´te do osiàgni´cia

w Stanie Karolina w USA, proporcje obsady

1 : 5 tj.: jedna piel´gniarka fizycznie obecna

na 5 pacjentów.

W materia∏ach archiwalnych, Miejskiego

Szpitala Powszechnego Sosnowiec- Pekin 1,

znajduje si´ list Dyrektora Szpitala dr St.

Jankowskiego, do Zarzàdu Miasta w So-

Maria Kosiƒska ● Mgr piel´gniarstwa, dr n. medycznych, 

adiunkt Âlàskiej Wy˝szej Szko∏y Zarzàdzania, 

Zamiejscowy Wydzia∏ Nauk o Zdrowiu w Tychach

Liczebność kadr pielęgniarskich
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snowcu z 20 lutego 1936 roku (nie pomyli-

∏am daty), w którym to przedstawia uzasad-

nienie do zatrudnienia piel´gniarek w szpita-

lu, w liczbie spe∏niajàcej proporcje 1: 5 – jed-

na piel´gniarka na pi´ç ∏ó˝ek.

Prezentowane wy˝ej podejÊcie, nie roz-

wiàzuje problemu naliczenia optymalnej

liczby piel´gniarek sal operacyjnych, stacji

dializ, izby przyj´ç; nie jest doskona∏ym, ale

jest najprostszym, nie wymagajàcym powo-

∏ywania s∏u˝b planistyczno - statystycznych,

oprogramowania komputerowego. 

W obecnych czasach, przy obecnym sta-

nie wiedzy, dla warunków zak∏adów opieki

zdrowotnej nieodzownym jest, dla monito-

rowania zatrudnienia kadr, oceny jakoÊci

opieki i okreÊlania niezb´dnej liczby pracow-

ników przy umo˝liwieniu im przestrzegania

przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy,

korzystanie z us∏ug profesjonalistów z zakre-

su informatyki i statystyki. Metoda na tzw.

„piechotk´”, jest ju˝, niewystarczajàca.

Bibliografia

1. Ghosh B.& Cruz G. Nurse requirement planning:

a computer-based model. Journal of Nursing Ma-

nagement 2005,13,363-371.

Zarządzanie, biznes – a etyka zawodowa
pielęgniarek i położnych

„Trzeba pami´taç o nieustannej wdzi´cznoÊci za ten dar, jakim dla cz∏owieka jest drugi cz∏owiek” 
Papie˝ Jan Pawe∏ II

Prekursorka zawodu, Florencja Nightin-

gale uwa˝a∏a, ˝e piel´gniarstwo jest

sztukà o charakterze moralnym, której wy-

konywanie wymaga okreÊlonych podstaw

moralnych, ustawicznego podnoszenia kwa-

lifikacji zawodowych oraz wysokiego pozio-

mu etycznego. To stwierdzenie jest aktualne

tak˝e dzisiaj, u progu trzeciego tysiàclecia,

pomimo niezliczonej iloÊci zmian, które do-

kona∏y si´ w ˝yciu spo∏eczeƒstw i w samej

medycynie. Mo˝na zatem powiedzieç, ˝e

pi´kne dzie∏o F. Nightingale wcià˝ ˝yje, nie-

ustannie rozwija si´ i doskonali. 

Autorzy, aktualnie opracowywanych, no-

woczesnych teorii piel´gniarskich oraz

wspó∏czesnych programów etycznych, uwa-

˝ajà, ˝e koncepcja piel´gniarstwa opracowa-

na wiele lat temu przez F. Nightingale, mia-

∏a charakter wizjonerski. Dlatego, jej spo-

strze˝enia, wówczas zapisane, okazujà si´

i dzisiaj bardzo przydatne, stanowiàc podsta-

w´ do ukierunkowanego dalszego rozwoju

piel´gniarstwa jako zawodu, jako nauki,

a nawet jako nowoczesnej metody zarzàdza-

nia i biznesu. 

Do czynników, do najbardziej prawdopo-
dobnych zagro˝eƒ, które mog∏yby zaszko-
dziç rozwojowi piel´gniarstwa, w przy-
sz∏oÊci, F. Nightingale zalicza∏a: 
1) rozwijanie piel´gniarstwa jako profesji,

bez skupiania si´ na piel´gniarstwie jako

powo∏aniu;

2) uczenie piel´gniarstwa g∏ównie z ksià˝ek,

a odchodzenie od uczenia w sposób prak-

tyczny;

3) zarówno w teorii, jak i w praktyce skupia-

nie si´ g∏ównie na patologii i u˝ywanie

diagnozy lekarskiej jako najwa˝niejszej

podstawy do zapewnienia opieki piel´-

gniarskiej;

4) w realizowaniu nauczania praktycznego

nie przywiàzywanie wagi do w∏aÊciwe-

go wybierania instytucji i miejsca, pod

kàtem z∏o˝onych wymagaƒ znaczàcych

dla kszta∏towania przysz∏ej piel´gniarki;

5) nie przywiàzywanie wystarczajàcej uwagi

do zapewnienia rozwoju osobowoÊci mo-

ralnej piel´gniarki;

6) zadowalanie si´ miernotà i rutynà.

Uwa˝am, ˝e warto poddaç, równie˝ roz-

wadze w∏asnej, wskazane przez Nightingale

zagro˝enia i zastanowiç si´ nad ich znacze-

niem dzisiaj, w dobie pe∏nej autonomii za-

wodu i konkurencyjnoÊci Êwiadczeƒ na ryn-

ku us∏ug medycznych. Zasadnym b´dzie

tak˝e odniesienie si´ do zobowiàzania, któ-

rym kierowaç powinny si´ wszystkie piel´-

gniarki i wszystkie po∏o˝ne. Zobowiàzania

do kierowania si´ w swojej praktyce zawo-

dowej normami etycznymi. 

Tekst pierwszej przysi´gi piel´gniarskiej

zosta∏ opracowany, na podstawie okreÊleƒ

„dobrej piel´gniarki”, w 1893 roku i nosi∏ na-

zw´ „Przysi´gi F. Nightingale”. Rozpoczyna∏

si´ s∏owami: „Przysi´gam uroczyÊcie przed

Bogiem w obecnoÊci tu zebranych, ˝e w ˝y-

ciu moim b´d´ zawsze post´powaç nieskazi-

telnie, a w pracy zawodowej zawsze zas∏ugi-

waç b´d´ na zaufanie. B´d´ daleka od tego

wszystkiego, co szkodliwe i zgubne, nigdy sa-

ma nie za˝yj´, ani te˝ nikomu nie podam nic

takiego, co mog∏oby mu zaszkodziç...”.

Aktualnie obowiàzujàcy Kodeks Etyki

Zawodowej Piel´gniarki i Po∏o˝nej Rzeczy-

pospolitej Polskiej rozpoczyna „Przyrzecze-

nie”. Jest ono odpowiednikiem dawnej piel´-

gniarskiej przysi´gi i rozpoczyna si´ s∏owami

„Z g∏´bokim szacunkiem i czcià przyjmuj´

nadany mi tytu∏ piel´gniarki/ po∏o˝nej i uro-

czyÊcie przyrzekam: (...)”. 

Dog∏´bna analiza tekstów pozwala na

stwierdzenie, ˝e piel´gniarstwo niezmiennie

od lat, normy etyki zawodowej i moralnoÊç

ogólnoludzkà, uznawa∏o i nadal uznaje za

priorytet swoich wszystkich dzia∏aƒ. Stàd tak

ogromna rola kodeksu, który jest dumà ca∏ej

korporacji zawodowej, jest wyjàtkowym

wskaênikiem, drogowskazem, w sytuacjach

wàtpliwych i nie- jednoznacznych. W ka˝dej

sytuacji zawodowej, niezale˝nie od rodzaju

wykonywanej pracy oraz roli pe∏nionej w za-

wodzie, znajdziemy w nim odpowiednik

wskazujàcy na poprawne – etyczne zachowa-

nie; pomo˝e w rozwiàzywaniu dylematów

etycznych i moralnych. 

Hanna Paszko ● Piel´gniarka, wiceprzewodniczàca Komisji Etyki 

przy Okr´gowej Radzie Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach
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▼ Problemem (w niektórych, okreÊlonych

i zaistnia∏ych sytuacjach) mo˝e byç Êwiado-

moÊç osobowa w∏asna lub jej brak. Âwiado-

moÊç i odpowiedzialnoÊç! 

ÂwiadomoÊç w∏asna, czyli poszczególnej

piel´gniarki/po∏o˝nej co do tego: - Jakie

znaczenie ma dla niej przyrzeczenie wypo-

wiedziane kiedyÊ, podczas odbierania zawo-

dowego dyplomu? Czy nadal, niezmiennie,

mimo up∏ywu lat, zmiany roli i funkcji pe∏-

nionej w grupie zawodowej, identyfikuje si´

z tym, do czego si´ zobowiàza∏a?

Czy nie odczuwa w swoim wn´trzu nie-

zgodnoÊci (dyskomfortu) z tym, do czego

si´ kiedyÊ zobowiàza∏a i tym co pragnie wy-

konywaç i realizowaç teraz, aktualnie?

Czy nadal, w swoim g∏´bokim przekona-

niu, jest „piel´gniarkà/po∏o˝nà, czy mo˝e

jest ju˝ osobà zarzàdzajàcà, dla której bli˝sza

jest etyka biznesu ni˝ etyka zawodu? 

Czy konkurencyjnoÊç i ch´ç ustawiczne-

go rozwoju w∏asnego (równie˝ w∏asnej fir-

my) nie przes∏ania etycznych zobowiàzaƒ

piel´gniarskich?

Co ma wspólnego interes, biznes w∏a-
sny, etyka zarzàdzania i etyka zawodu?

Opracowane wspó∏czeÊnie programy

etyczne firm (a wi´c tak˝e firm zarzàdzanych

przez piel´gniarki i po∏o˝ne) wyznaczajà jed-

noznacznie minima etyczne firm, które majà

byç przedmiotem szlachetnej rywalizacji

i miejscem pracy zadowolonych pracowni-

ków. Majà te˝ przeciwdzia∏aç stratom firmy,

majà dbaç o podwy˝szanie wypracowanego

zaufania i przeciwdzia∏aç demoralizacji perso-

nelu. Post´pujàc etycznie w biznesie (zarzà-

dzaniu) zyskuje si´ dobrà reputacj´, która sta-

nowi miernik najwy˝szych aktywów, mimo,

i˝ nie da si´ jej przeliczyç na wymierny do-

chód finansowy. Post´pujàc etycznie, mo˝na

pracowaç z g∏´bokim przekonaniem, ˝e ˝ycie,

zdrowie i dobro cz∏owieka sà najwy˝szym

prawem.

Etyka i moralnoÊç, etyka zawodowa pie-

l´gniarek i po∏o˝nych, etyka zarzàdzania,

etyka biznesu i godnoÊç ludzka – sà ze sobà

bardzo ÊciÊle powiàzane. Wsz´dzie wyst´pu-

je system norm, wczeÊniej opracowanych

i zaakceptowanych. 

Etyka zarzàdzania (biznesu) – to ca∏y

system norm, który zosta∏ opracowany dla

menad˝erów i którymi kierujà si´ menad˝e-

rowie. Z etykà w zarzàdzaniu nierozerwalnie

zwiàzane sà takie poj´cia jak: prawa, obo-

wiàzki, wartoÊç, normy moralne oraz wza-

jemne relacje w organizacji, w przedsi´bior-

stwie. 

W chwili obecnej, obszarem, na którym

pojawiajà si´ du˝e problemy zwiàzane z ety-

kà zarzàdzania, sà procedury kontraktowa-

nia Êwiadczeƒ zdrowotnych przez piel´-

gniarki i po∏o˝ne!

W tym obszarze pojawiajà si´ i wyst´pujà

coraz cz´Êciej takie zjawiska jak: nieuczciwa

konkurencja, obni˝anie presti˝u i zaufania do

konkurencyjnych zak∏adów, poprzez (na przy-

k∏ad) przekazywanie i rozpowszechnianie fa∏-

szywych informacji niekorzystnych dla kon-

kurenta. Tak˝e poprzez zani˝anie ceny us∏ug,

przy zachowaniu pe∏nej ÊwiadomoÊci, ˝e za-

ni˝ona cena, nie gwarantuje takiej samej jako-

Êci Êwiadczeƒ, jakà proponuje konkurencja.

G∏oszone, dla celów wykluczenia konku-

renta has∏o: „u nas taniej”, powoli staje si´

niedobrym elementem strategii zarzàdzania

(grzechem g∏ównym!) pope∏nianym przez

menad˝erów, w∏aÊcicieli zak∏adów i praktyk

prywatnych. Z przykroÊcià stwierdziç nale-

˝y, ˝e - w tej grupie sà tak˝e piel´gniarki

i po∏o˝ne – menad˝erowie i zarzàdzajàcy.

Przyk∏ad, pod rozwag´… (scenariusz
z du˝ym prawdopodobieƒstwem do
zrealizowania)

Jestem piel´gniarkà, prowadz´ w∏asny

biznes na rynku us∏ug medycznych, zarzà-

dzam ju˝ dobrze rozwini´tà firmà, zatrud-

niam du˝à iloÊç personelu, ponad sto osób.

Osiàgam niez∏e dochody, inwestuj´, myÊl´

o dalszym rozwoju firmy. Dowiaduj´ si´, ˝e

w okreÊlonym miejscu, z okreÊlonych powo-

dów (reorganizacja, zmiana struktury orga-

nizacyjnej, strajk…), nagle dochodzi do bra-

ku personelu potrzebnego do zapewnienia

ciàg∏oÊci opieki piel´gniarskiej. Znam powo-

dy wystàpienia tego braku…

Co robi´?…  Co chcia∏abym zrobiç? 
1. Kontaktuj´ si´ z osobà zarzàdzajàcà per-

sonelem piel´gniarskim w danej placówce

(te˝ piel´gniarkà) i uzgadniamy wspólne

dzia∏anie?

2. Sama podejmuj´ decyzj´ biznesowà, na-

tychmiast (aby, ktoÊ inny mnie nie ubieg∏)

podpisuj´ kontrakt na us∏ugi piel´gniarskie

i „od zaraz” wprowadzam na dy˝ury swój

personel, nie zwa˝ajàc na protesty innych?

3. Zastanawiam si´, jak b´dzie si´ czu∏,

w tym miejscu pracy mój personel, jeÊli

nie zostanie zaakceptowany przez Êrodo-

wisko danego zak∏adu? 

4. Zastanawiam si´, które zachowanie jest po-

prawne z punktu widzenia etyki zarzàdzania

(biznesu), czy mo˝e nie robi´ tego wcale?

Ile osób, ile koncepcji zarzàdzania, praw-

dopodobnie tyle b´dzie propozycji dla pra-

wid∏owych rozwiàzaƒ we wskazanym, sy-

mulowanym przyk∏adzie. Inne spojrzenie

b´dà prezentowa∏y osoby dotkni´te takim

lub temu podobnym, doÊwiadczeniem…

Rozdzia∏ IV, wspomnianego wy˝ej ko-

deksu, noszàcy tytu∏: „Piel´gniarka/ po∏o˝na

a wspó∏pracownicy”, w ca∏oÊci okreÊla rol´

i jej znaczenie w zarzàdzaniu i kierowaniu

pracà personelu piel´gniarskiego i po∏o˝ni-

czego. Czytamy w nim, mi´dzy innymi, ˝e 

• „…Moralnym obowiàzkiem jest kszta∏to-

wanie poczucia odpowiedzialnoÊci za wy-

konywanà prac´, nawyku uczciwoÊci, rze-

telnoÊci, pracowitoÊci i dok∏adnoÊci…”

• „… Nieuczciwa konkurencja pomi´dzy

cz∏onkami samorzàdu jest szczególnie na-

ganna…”

W ca∏ym, bardzo szerokim obszarze

wspó∏czesnego zarzàdzania (biznesu), reali-

zowanego w warunkach konkurencyjnoÊci,

przy znacznych niedoborach kadrowych, ni-

skich nak∏adach na ochron´ zdrowia oraz

przy ubo˝eniu spo∏eczeƒstwa, niezb´dne jest

podejmowania dzia∏aƒ, zmierzajàcych do: 

• ustalania i wprowadzania zasad etyki do

kierowania przedsi´biorstwami;

• wprowadzania i respektowania standar-

dów moralnych w procesie zarzàdzania;

• egzekwowania okreÊlonych zachowaƒ

etycznych;

• sankcjonowania zachowaƒ nieetycznych.

Od wspó∏czesnego menad˝era (piel´-

gniarki, po∏o˝nej) nale˝y wymagaç takich

cech, jak: poczucie odpowiedzialnoÊci, soli-

darnoÊç, rzetelnoÊç i etycznoÊç w dzia∏aniu.

Wspó∏czesny, Êwiadomy i odpowiedzialny,

etyczny menad˝er, kieruje si´ zasadami, któ-

re nakazujà: 

1. Przestrzegaç prawa i dzia∏aç zgodnie z za-

sadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego w biznesie.

2. Respektowaç zasady uczciwoÊci w ˝yciu

i pracy zawodowej.

3. Uwzgl´dniaç w swojej dzia∏alnoÊci interes

spo∏eczny oraz dobro wspólne cz∏onków

organizacji. 

4. Nie wykorzystywaç wp∏ywów i przewagi

kierowniczej w interesie w∏asnym. 

5. Przestrzegaç zasad uczciwoÊci w gospo-

darce rynkowej i konkurencji.

6. Nie wykorzystywaç w kierowaniu, trud-

nego po∏o˝enia innych (pracowników). 

7. Nie stosowaç w kierowaniu podst´pu, ja-

ko metody dzia∏ania.

Nieetyczne zachowania menad˝erów

(piel´gniarek, po∏o˝nych) mogà niszczyç

morale, obni˝aç wydajnoÊç, stawaç si´ bez-

poÊrednià przyczynà konfliktów i napi´ç. 

Jestem dobrà piel´gniarkà, jestem dobrà

po∏o˝nà – jakim jestem menad˝erem???

Bibliografia u autorki
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Praca piel´gniarki jest zawodem bardzo

odpowiedzialnym, w którym niezb´dne

jest nie tylko odpowiednie przygotowanie

zawodowe i sta˝, w którym nabywa si´ do-

Êwiadczenie, jak i osobiste atrybuty, takie

jak: wra˝liwoÊç, wytrwa∏oÊç w ciàg∏ym do-

skonaleniu swej wiedzy i umiej´tnoÊci oraz

poczucie odpowiedzialnoÊci za proces lecze-

nia pacjenta. Piel´gniarka jest osobà, która

wspó∏uczestniczy w terapii i z którà chory

ma sta∏y kontakt, znacznie lepszy ni˝ z leka-

rzem. 

Jednak˝e w Polsce zawód ten cz´sto jest

niedoceniany. W naszym kraju piel´gniarka

nie jest szanowana, a prace, które wykonuje

opiekujàc si´ chorym, kojarzà si´ jedynie

z niektórymi czynnoÊciami piel´gniarskimi

takimi, jak: podawanie zastrzyków, mycie

pacjenta, zmienianie poÊcieli, czy te˝ nosze-

nie basenów. Te stereotypy panujàce w na-

szym zawodzie, niestety, przek∏adajà si´ na

zarobki, które sà zbyt niskie, jak na ten od-

powiedzialny i trudny zawód. 

Ponadto polskie spo∏eczeƒstwo nadal ˝y-

je w przekonaniu, ˝e zawód piel´gniarki mo-

˝e wykonywaç ka˝dy, kto tego zechce, co jest

nieprawdà; piel´gniarstwa nie mo˝na si´ na-

uczyç, trzeba mieç predyspozycje do wyko-

nywania tego zawodu, które sà znacznie bar-

dziej wszechstronne, ni˝ w profesji lekarza. 

W niniejszym artykule przedstawi´ infor-

macje na temat s∏u˝b zatrudnienia piel´gnia-

rek, warunków zatrudnienia, uznawania dy-

plomów, wynagradzania piel´gniarek we

Francji.

Praca we Francji
Za granicà, gdzie zarobki sà znacznie

wy˝sze, z pracà dla piel´gniarek nie ma pro-

blemu. Na przyk∏ad Francja, która cztery la-

ta temu przestraszy∏a si´ reklam z polskà pie-

l´gniarkà, dziÊ sama je zaprasza. W Interne-

cie, a˝ roi si´ od ofert pracy dla naszego per-

sonelu medycznego. Prac´ we Francji mo˝na

tak˝e znaleêç za poÊrednictwem francuskiej

publicznej s∏u˝by zatrudnienia, czyli ANPE

(Agence Nationale Pour l’Emploi) www.an-

pe.fr. Aby jednak móc korzystaç z tego ser-

wisu, trzeba znaç j´zyk francuski. 

Mo˝na tak˝e korzystaç z EURES tj. Eu-

ropean Employment Services (Europejskie

S∏u˝by Zatrudnienia). Jest to sieç wspó∏pra-

cy publicznych s∏u˝b zatrudnienia i ich part-

nerów na rynku pracy (www.eures.pra-

ca.gov.pl). Równie˝ ANAEM (Krajowa

Agencja ds. Cudzoziemców i Migracji)

udziela informacji francuskim pracodawcom

oraz Polakom zainteresowanym podj´ciem

pracy we Francji na temat obowiàzujàcych

przepisów regulujàcych prac´ i pobyt cudzo-

ziemców we Francji (www.anaem.social.fr).

Nale˝y pami´taç o tym, ˝e warunki za-

trudnienia za granicà nie mogà byç gorsze

od tych, jakie sà oferowane pracownikowi

francuskiemu. Oznacza to, ˝e jeÊli piel´-

gniarka b´dzie np. chcia∏a skorzystaç z pra-

wa do urlopu, to zgodnie z prawem francu-

skim b´dzie mog∏a wykorzystaç 2,5 dnia za

ka˝dy przepracowany miesiàc lub 30 dni

p∏atnego urlopu w roku kalendarzowym.

Daje to w sumie pi´ç tygodni urlopu (sobo-

ty liczone sà jako „dni pracy”). Termin urlo-

pu uzgadnia si´ z pracodawcà. Niekiedy,

pracownik mo˝e wziàç urlop dopiero po

ukoƒczeniu pierwszego roku pracy. W nie-

których firmach, wprowadzenie trzydziesto-

pi´ciogodzinnego tygodnia pracy, nastàpi∏o

poprzez przyznanie wi´kszej liczby dni urlo-

pu, które noszà nazw´ „RTT” (Réduction

du temps de travail). 

Za prac´ powy˝ej tygodniowego limitu

czasu pracy, pracownik musi dostaç dodatek

za godziny nadliczbowe. Za pierwszych

osiem godzin takich nadgodzin, dodatek

wynosi - 25% wynagrodzenia (jednak nie

mo˝e byç ono ni˝sze, ni˝ stawka godzinowa

plus 10%), a za ka˝dà kolejnà godzin´ -

50%. Zak∏adowy uk∏ad zbiorowy pracy mo-

˝e wprowadziç jednak inne, wy˝sze stawki.

Dni wolne od pracy nale˝à si´ pracowni-

kowi w zwiàzku z takimi zdarzeniami, jak:

urodzenie dziecka, Êmierç bliskiego cz∏onka

rodziny, zawarcie ma∏˝eƒstwa czy przepro-

wadzka. Liczba dni wolnych jest ró˝na,

w ró˝nych zak∏adach pracy. Je˝eli pracownik

przepracowa∏ u jednego pracodawcy ponad

trzy lata, mo˝e poprosiç o tak zwane

“année sabbatique”. Jest to rok urlopu bez-

p∏atnego z tym, ˝e w tym czasie pracownik

zachowuje prawo do Êwiadczeƒ z ubezpie-

czenia spo∏ecznego, a po tym okresie mo˝e

wróciç na swoje lub równoleg∏e stanowisko

pracy.

Równie˝ ojcowie majà prawo do urlopu

z okazji narodzin dziecka (11 nieprzerwa-

nych dni wolnych od pracy). Ponadto w kra-

ju tym istnieje wysoko rozwini´ty system

Êwiadczeƒ socjalnych, do którego ma prawo

ka˝dy pracujàcy we Francji, bez wzgl´du na

narodowoÊç. Podobnie, jak wszystkie osoby

zatrudnione legalnie we Francji, Polacy majà

prawo do zasi∏ku dla bezrobotnych, jednak

musi byç spe∏niony warunek przepracowania

6 miesi´cy w ciàgu ostatnich 22 miesi´cy.

Wymagania 
i respektowanie dyplomu

Od 1 lipca 2008 r. Francja ca∏kowicie

otworzy∏a dla Polaków swój rynek pracy. Od

tego momentu obywatele Polski i siedem

nowych paƒstw cz∏onkowskich UE, obj´-

tych ca∏kowitym otwarciem francuskiego

rynku, nie muszà ju˝ uzyskiwaç zezwoleƒ na

prac´ w jakimkolwiek zawodzie, na ca∏ym

terytorium tego kraju. Od regu∏y tej jest jed-

nak jeden, niezwykle wa˝ny wyjàtek. Doty-

czy on dost´pu do kilkudziesi´ciu profesji,

zaliczanych do tzw. zawodów reglamento-

wanych.

Polskie piel´gniarki, które po 1 maja

2004 r. uzyska∏y dyplom ukoƒczenia piel´-

gniarskich studiów licencjackich albo zrobi∏y

studia uzupe∏niajàce, mogà bez problemu

podejmowaç prac´ za granicà. W wyniku

prowadzonych od kwietnia 2006 r. rozmów

resortu zdrowia z przedstawicielami UE po-

stanowiono, ˝e dyplomy polskich piel´gnia-

rek b´dà w Unii honorowane.

Anita Koci´ba-¸aciak ● Mgr piel´gniarstwa, Niepubliczny Zak∏ad

Opieki Zdrowotnej „Inter-Med” w Katowicach

Praca pielęgniarki we Francji 
z doświadczeniem własnym w tle

▼
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Warto wiedzieć

Wyjàtek stanowi te osoby, które otrzyma-

∏y uprawnienia piel´gniarskie przed przystà-

pieniem Polski do UE. B´dà one musia∏y na-

dal udowadniaç, ˝e w ciàgu 5 lat od uzyska-

nia dyplomu, przez trzy lata pracowa∏y w za-

wodzie.

Automatycznie we Francji, uznawane sà

dyplomy tylko tych profesji, których tok

szkolenia lub nauczania nie odbiega w ni-

czym od francuskiego. Im program naucza-

nia bardziej si´ ró˝ni, tym mniejsza szansa na

uznanie go we Francji. Tak niestety jest w za-

wodzie piel´gniarki.

Polski dyplom piel´gniarski (zarówno

szko∏y Êredniej, pomaturalnej, jak i wy˝szej)

pozwala wykonywaç we Francji, jedynie za-

wód tzw. adie soininat, czyli pomocy piel´-

gniarskiej. W szczególnoÊci dotyczy to osób,

które swoje uprawnienia do wykonywania

zawodu piel´gniarskiego uzyska∏y jeszcze

przed wejÊciem Polski do UE i nie spe∏niajà

warunków kszta∏cenia przewidzianych po-

wy˝szà Dyrektywà 77/453/EWG z 27

czerwca 1977 r., dotyczàcej wzajemnego

uznawania dyplomów, Êwiadectw i innych

dokumentów potwierdzajàcych posiadanie

kwalifikacji. Informacje o procedurze uzna-

nia dyplomów, mo˝na uzyskaç zarówno

w agendzie rzàdowej: Agence Nationale de

l’Accueil des Etrangers et des Migrations

i w ministerstwie: Minist`ere l’Immigration,

d’ Intégration de I’Identié Nationale, które

zajmujà si´ cudzoziemcami.

W przypadku zawodów medycznych, in-

stytucjà w∏aÊciwà do uznawania dyplomów

sà podleg∏e ministerstwu zdrowia, Departa-

mentalne Dyrekcje do spraw Socjalnych

i Zdrowia (Direction Départamentale des

Daffaires et Sociales – DDASS.

Urz´dy francuskie bezwzgl´dnie wyma-

gajà, aby polskie dyplomy by∏y poÊwiadcza-

ne przez polskie izby zawodowe, ale t∏uma-

czone wy∏àcznie przez francuskich t∏umaczy

przysi´g∏ych. Dokumenty przet∏umaczone

przez polskich t∏umaczy przysi´g∏ych, nie sà

we Francji uznawane; w przypadku ich z∏o-

˝enia Francuzi ̋ àdajà dodatkowego potwier-

dzenia ich przez polski konsulat, a to wià˝e

si´ ju˝ z dodatkowymi op∏atami, poniewa˝

us∏uga ta w naszych konsulatach jest odp∏at-

na.

Zdarza si´ jednak, ˝e urz´dnicy francuscy

odmawiajà Polakom wydania zgody na

uznanie dyplomu. Od decyzji tej, w ciàgu

dwóch miesi´cy, mo˝na oczywiÊcie si´ od-

wo∏aç, ale zwykle niewiele to daje. Lepszym

rozwiàzaniem jest przyj´cie warunków, któ-

re proponujà Francuzi. Tamtejsze urz´dy,

doÊç cz´sto proponujà cudzoziemcom, uzu-

pe∏nienie wykszta∏cenia ju˝ wed∏ug norm

obowiàzujàcych we Francji. Od tego z resz-

tà uzale˝niajà w przysz∏oÊci zgod´ na uzna-

nie dyplomu. Najcz´stszà formà sà kursy do-

szkalajàce. W przypadku piel´gniarek, bez-

p∏atne, 9-miesi´czne praktyki zawodowe

w szpitalu lub pisemny egzamin zawodowy

przed komisjà zdrowia.

Jednak potwierdzenie dyplomu we Fran-

cji nie wystarczy, by wykonywaç tam prac´

piel´gniarki czy lekarza. Polacy, którzy chcà

wykonywaç któràkolwiek z tych profesji,

muszà na to uzyskaç jeszcze zgod´ w∏aÊciwej

izby bran˝owej i wpis na list´ uprawnionych

do wykonywania zawodu. Dopiero zdoby-

cie takich uprawnieƒ, otwiera drzwi do sa-

modzielnej praktyki w reglamentowanych

zawodach we Francji.

Zarobki we Francji
Francuski pracodawca nie mo˝e zapropo-

nowaç piel´gniarkom ni˝szej pensji ni˝ wyna-

grodzenie minimalne, które wynosi 1 308,88

euro brutto, tj. 1 027,99 euro netto miesi´cz-

nie. Ponadto, we Francji obowiàzek odpro-

wadzania podatku, w pe∏ni spoczywa na pra-

cowniku, gdy˝ nie sà one potràcane z pensji.

We Francji, piel´gniarkom p∏aci si´ jed-

nak mniej, ni˝ w innych krajach. Przeci´tnie

zarabiajà one od 1350 do 2000 euro mie-

si´cznie. Zaletà ofert pracy jest jednak to, ˝e

szpitale cz´sto dajà mieszkanie i wy˝ywienie

oraz organizujà kursy j´zykowe. 

Najwy˝sze zarobki w ca∏ej UE sà w Irlan-

dii, gdzie za godzin´, piel´gniarka dostaje

14-20 euro. Miesi´cznie zarabia od 2300 do

3200 euro, w zale˝noÊci od sta˝u pracy. Naj-

wy˝szà pensj´ otrzymujà piel´gniarki pracu-

jàce na bloku operacyjnym.

Wed∏ug Naczelnej Rady Piel´gniarek

i Po∏o˝nych, do pracy za granic´ wyjecha∏o

ju˝ co najmniej 12 000 piel´gniarek (na 220

000 zarejestrowanych w kraju). Wola∏y byç

tam asystentkami piel´gniarskimi za lepsze

pieniàdze, ni˝ w kraju, pracowaç za grosze.

W 2004 roku odby∏ si´ pilota˝owy sta˝

zawodowy, który trwa∏ 18 miesi´cy. By∏a to

wymiana z francuskimi piel´gniarkami

w Lille. Warunkiem zakwalifikowania si´ na

sta˝ by∏o posiadanie prawa wykonywania za-

wodu piel´gniarki, aktualny paszport (wa˝-

ny co najmniej 1 rok i 3 miesiàce), wiek do

35 lat. Dodatkowe kryteria, które nale˝a∏o

spe∏niç, to posiadanie jednego z ni˝ej wy-

mienionych dyplomów: 

• dyplom mgr piel´gniarstwa oraz zaÊwiad-

czenie o posiadaniu 5-letniego doÊwiad-

czenia zawodowego, zdobytego w ciàgu 7

lat przed wydaniem w/w zaÊwiadczenia, 

• dyplom poÊwiadczajàcy posiadanie tytu∏u

licencjata piel´gniarstwa oraz zaÊwiadcze-

nie o posiadaniu 3-letniego doÊwiadczenia

zawodowego, zdobytego w ciàgu 5 lat

przed wydaniem w/w zaÊwiadczenia,

• dyplom piel´gniarstwa (dyplom piel´-

gniarki lub piel´gniarki dyplomowanej)

poÊwiadczajàcy posiadanie wykszta∏cenie

pomaturalne, uzyskane w 2-letniej, 2,5-

letniej i 3-letniej szkole medycznej oraz za-

Êwiadczenie o posiadaniu 5-letniego do-

Êwiadczenia zawodowego, zdobytego

w ciàgu 7 lat przed wydaniem w/w za-

Êwiadczenia.

W okresie ubiegania si´ o przyj´cie na

sta˝ zawodowy, nale˝a∏o jedynie samodziel-

nie op∏aciç dojazd do ambasady, gdzie odby-

∏a si´ rozmowa po polsku o warunkach za-

wodowych. Kurs j´zyka by∏ bezp∏atny

(30h tygodniowo od kwietnia do po∏owy

lipca). Kolejna rozmowa by∏a prowadzona

w j´zyku francuskim i decydowa∏a o osta-

tecznym zakwalifikowaniu na sta˝.

Oferowano 1300 euro miesi´cznie i do-

datkowo wynagrodzenie za dy˝ury nocne

oraz Êwi´ta, urlop wypoczynkowy w wymia-

rze 2,5 dnia za przepracowany miesiàc. Po-

nadto, szpital zapewnia∏ przez okres 3 mie-

si´cy, zakwaterowanie w hotelu na terenie

szpitala (60 euro miesi´cznie). Na dalszà

cz´Êç pobytu deklarowano pomoc w znale-

zieniu innego miejsca zakwaterowania.

Przez pierwsze 3 miesiàce, polskie piel´-

gniarki pracowa∏y pod nadzorem francu-

skich, które pomog∏y im poznaç specyfik´

pracy. Pracodawca zapewnia∏ równie˝ bez-

p∏atnà nauk´ j´zyka francuskiego.
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Zaproszenie!!!
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach od 1 stycznia 2010 roku realizuje projekt
„Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zakładach
opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego” finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w Działaniu 8.1,
Poddziałaniu 8.1.1 

Samorząd pielęgniarek i położnych powołany do reprezentacji zawodowych, społecznych
i gospodarczych interesów swoich członków dba nie tylko o stałe podnoszenia poziomu ich
wiedzy i wysokie kwalifikacje pracowników zakładów opieki zdrowotnej, lecz także przyczynia się
do ciągłego wzrostu profesjonalizmu oferowanych usług medycznych.
Dbając o kształtowanie nawyku uczenia się przez całe życie, Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach zaprasza do skorzystania z bezpłatnych kursów obejmujących:
● wykonanie i interpretację zapisu EKG
● resuscytację krążeniowo-oddechową
● szczepienia ochronne
● szczepienia ochronne noworodków.

Kursy w ramach projektu „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek
i położnych zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa
śląskiego” to doskonałe połączenie treści teoretycznych i wiedzy praktycznej.
Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe dla 2350 pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych
pracujących w zakładach opieki zdrowotnej na terenie województwa śląskiego, chcących
z własnej woli podnieść swoje kwalifikacje.
Poprzez stworzenie bezpłatnej i dostępnej dla pielęgniarek, pielęgniarzy oraz położnych oferty
szkoleniowej dostosowanej do aktualnych potrzeb służby zdrowia, Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach wspomaga zdobywanie wiedzy oraz doświadczenia spełniając wymogi
gwarantujące zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kursach specjalistycznych dla pielęgniarek,
pielęgniarzy i położnych zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu:
www.projekt.izbapiel.katowice.pl lub bezpośredni kontakt z Biurem Projektu w siedzibie
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, przy ul. Francuskiej 16. 
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 32 350 17 58 bądź
drogą poczty elektronicznej: projekt@izbapiel.katowice.pl

Już dziś dowiedz się, jak skorzystać z oferowanego przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach wsparcia – zgłoś się do nas – podnieś swoje kwalifikacje. 

Nasza oferta skierowana jest właśnie do Ciebie!



Rekrutacja
Dla przeprowadzenia sprawnej rekrutacji na kursy organizowane w ramach projektu przedstawiamy etapy kwalifikowania:
Etap I
Do osób, które dotychczas złożyły wnioski zgłoszeniowe na kurs wysyłamy pismo z informacją o przystąpieniu OIPiP
do realizacji projektu pt. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych zatrudnionych w zakładach opieki
zdrowotnej na terenie województwa Śląskiego”, w ramach którego są realizowane kursy specjalistyczne oraz wysyłamy
ankietę rekrutacyjną z prośbą o wypełnienie i odesłanie w danym terminie celem przeprowadzenia rekrutacji.

Etap II
Na podstawie odesłanych ankiet przeprowadzamy rekrutację – wysyłamy pismo z informacją o terminie i miejscu
zakwalifikowania się na dany kurs z prośbą o odesłanie następujących dokumentów:
● potwierdzenia udziału w szkoleniu („Potwierdzam udział w kursie…”), 
● kserokopii prawa wykonywania zawodu, 
● kserokopii dowodu osobistego, 
● zaświadczenia z zakładu pracy o zatrudnieniu wraz z dokumentami pobranymi ze strony internetowej 

www.projekt.izbapiel.katowice.pl
● oświadczenie o przetwarzaniu danych,
● oświadczenie o spełnieniu wymogów, 
● wniosku o wydanie biletu lub oświadczenia, że dana osoba nie będzie korzystała z biletu.
Na tym etapie prosimy o zapoznanie się z treścią umowy, którą każda osoba zakwalifikowana zobowiązana będzie
podpisać w dniu rozpoczącia kursu.

Etap III
Potwierdzenia wraz z dokumentacją należy dostarczyć do biura projektu w wyznaczonym terminie. W pierwszym dniu
szkolenia uczestnicy otrzymują do wypełnienia i podpisania umowę uczestnictwa w projekcie oraz ankietę PEFS.

Planowany harmonogram realizacji kursu specjalistycznego wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego w roku 2010
marzec kwiecień maj czerwiec wrzesień październik listopad

1-12.03.10 12-23.04.10 10-21.05.10 7-18.06.10 6-17.09.10 4-15.10.10 8-19.11.10
Dąbrowa Górnicza Jastrzębie Zdrój Dąbrowa Górnicza Jastrzębie Zdrój Zabrze Katowice Zabrze

8-19.03.10 12-26.04.10 10-21.05.10 7-18.06.10 6-20.09.10 11-22.10.10 15-23.11.10
Jaworzno Tarnowskie Góry Bytom Katowice Tarnowskie Góry Jaworzno Tarnowskie Góry

15-26.03.10 12-23.04.10 10-21.05.10 7-22.06.10 Jaworzno 4-15.10.10
Dąbrowa Górnicza Bytom Tychy Tychy lub Tychy Bytom

Planowany harmonogram realizacji kursu specjalistycznego resuscytacja krążeniowo-oddechowa w roku 2010
marzec kwiecień maj czerwiec wrzesień październik listopad

8-19.03.10 12-23.04.10 10-22.05.10 1-15.06.10 13-25.09.10 1-15.10.10 2-11.11.10
Rybnik Zabrze Katowice-Ligota ŚCCHS Zabrze Katowice-Ligota ŚCCHS Zabrze Bytom

GCZDz GCZDz
5-18.03.10 9-22.04.10 12-23.05.10 11-24.06.10 Rybnik - termin 1-14.10.10

Katowice MSWiA Katowice MSWiA Rybnik Katowice MSWiA w trakcie ustaleń Katowice MSWiA
8-19.03.10 6-17.09.10

Bytom Bytom

Planowany harmonogram realizacji kursu specjalistycznego szczepienia ochronne w roku 2010
marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad

1-12.03.10 6.-19.04.10 10-21.05.10 14-25.06.10 5-16.06.10 Katowice 6-17.09.10 4-15.10.10 2-16.11.10
Katowice ZLA Katowice Katowice ZLA Katowice Katowice- termin w trakcie Katowice- Katowice ZLA Katowice

Ligota ustaleń Ligota
13-24.09.10

Katowice

Planowany harmonogram realizacji kursu specjalistycznego szczepienia ochronne noworodka w roku 2010
kwiecień wrzesień

12-20.04.10 6-17.09.10
Katowice-Ligota Katowice ZLA



Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach 
zaprasza piel´gniarki, piel´gniarzy i po∏o˝ne 
pracujàce na terenie województwa Êlàskiego 

do udzia∏u w bezp∏atnych szkoleniach realizowanych 
w ramach projektu:

„Podniesienie kwalifikacji zawodowych 

piel´gniarek i po∏o˝nych 

zatrudnionych w zak∏adach opieki zdrowotnej 

na terenie województwa Êlàskiego”

Celem projektu jest wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
piel´gniarek, piel´gniarzy i po∏o˝nych z województwa Êlàskiego
w zakresie umiej´tnoÊci specjalistycznych w ciàgu dwóch lat trwania
projektu.

Proponujemy szkolenia z zakresu: 
● wykonania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego
● resuscytacji krà˝eniowo-oddechowej
● szczepieƒ ochronnych
● szczepieƒ ochronnych noworodków.

Biuro projektu:

Okr´gowa Izba Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

ul. Francuska 16, 40-027 Katowice

tel./faks 32 350 17 58

e-mail: projekt@izbapiel.katowice.pl

www.projekt.izbapiel.katowice.pl
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Relacje interpersonalne między pielęgniarką
a pacjentem w terminalnym stadium choroby
Porozumiewanie si´ jest jednà z najbar-

dziej podstawowych potrzeb w naszym

˝yciu. W∏aÊciwe kontakty mi´dzy chorym

a piel´gniarkà, oparte na szczeroÊci, empatii,

wzajemnym zaufaniu, sprzyjajà podejmowa-

niu s∏usznych decyzji odnoÊnie leczenia i pie-

l´gnacji zgodnie z oczekiwa-

niami rodziny i bliskich. Piel´-

gniarka powinna zdobyç za-

ufanie i staç si´ przyjacielem

chorego, potrzymaç za r´k´,

porozmawiaç, czynnie s∏uchaç,

po prostu z nim byç. Chory

nie powinien odnosiç wra˝e-

nia, ˝e jest êle traktowany, pie-

l´gnowany, bo nie ma ju˝ dla

niego ratunku. Nale˝y pozwo-

liç choremu na zadawanie py-

taƒ, odpowiadaç na nie rze-

czowo, spokojnie, u˝ywaç pro-

stych s∏ów, zrozumia∏ych

zwrotów, nie u˝ywaç ˝argonu

medycznego. 

W czasie rozmowy piel´-

gniarka powinna chorego pre-

cyzyjnie obserwowaç. Komu-

nikacja to nie tylko porozu-

miewanie si´ przy pomocy

s∏ów. Wa˝nà, a jednoczeÊnie

trudnà umiej´tnoÊcià jest po-

znanie codziennego j´zyka

cierpiàcych, umierajàcych,

w którym jest mnóstwo niedo-

mówieƒ, emocji przekazywa-

nych gestem, postawà, zacho-

waniem, milczeniem. Ten j´-

zyk cierpiàcych, mimika twa-

rzy, zaciÊni´te pi´Êci, zbledni´-

cie mogà przekazaç wi´cej in-

formacji ni˝ s∏owa i zawsze jest

bli˝szy piel´gniarce, bo to ona

najcz´Êciej jest obecna przy chorym. Piel´-

gniarka powinna rozmawiaç z chorym spo-

kojnie, nigdy nie szeptaç z innymi cz∏onkami

zespo∏u terapeutycznego w jego obecnoÊci.

Nale˝y stworzyç atmosfer´ ˝yczliwoÊci, po-

wagi, pami´tajàc, ˝e umierajàcy nawet cz´-

Êciowo pozbawiony ÊwiadomoÊci ciàgle s∏y-

szy i czuje. Najwi´kszym skarbem jest bo-

wiem towarzyszenie pe∏ne ciep∏a, spokoju

i serdecznoÊci, dodawanie otuchy, poczucia

bezpieczeƒstwa i nadziei. Je˝eli zaproponu-

jemy pacjentowi to, co faktycznie mo˝emy

mu daç b´dzie to najcenniejszy nasz dar.

Nieuniknionym tematem rozmów z pa-

cjentem w terminalnym okresie choroby by-

wa problem Êmierci, a od doÊwiadczeƒ

w tym zakresie zale˝y jakoÊç komunikacji.

JednoczeÊnie, efektywna interakcja w tej

dziedzinie odgrywa istotnà rol´ w pozytyw-

nym doÊwiadczeniu Êmierci. Sytuacjà chore-

go umierajàcego charakteryzuje cierpienie –

ból wszechogarniajàcy (total pain), zarówno

cielesny, jak i duchowy. Komunikacj´ z cho-

rym umierajàcym mo˝na usprawniç przez

redukowanie l´ku, co umo˝liwia znajomoÊç

najcz´Êciej spotykanych reakcji ludzi na

ÊwiadomoÊç zbli˝ajàcej si´

Êmierci. E. Kubler-Ross wy-

ró˝nia nast´pujàce sposoby re-

agowania: 

• Zaprzeczenie i izolacja (wy-

ra˝ajàce najcz´Êciej w stwier-

dzeniu: „Nie, mnie to nie

dotyczy”).

• Z∏oÊç (gniew skierowany do

Boga i do wszystkich wokó∏,

„Dlaczego w∏aÊnie ja”).

• Negocjacja (targowanie si´

z cz´Êciowym pogodzeniem

z aktualnym stanem, „Trud-

no, niech b´dzie, ale pragn´

jeszcze…”). 

• Depresja (zm´czenie choro-

bà i ÊwiadomoÊcià Êmierci,

poczucie straty lub winy). 

• Akceptacja (pogodzenie si´,

spokojne oczekiwanie na

Êmierç, nast´puje uspokoje-

nie). 

Opieka paliatywna, tak jak

wszystkie specjalnoÊci

medyczne, powinna byç ukie-

runkowana na chorego; stero-

wana jego potrzebami, bioràc

pod uwag´ wartoÊci i preferen-

cje chorego oraz godnoÊç i au-

tonomi´ jako g∏ówne, niezby-

walne prawa pacjenta. Dobre

umiej´tnoÊci w komunikowa-

niu si´, sà niezb´dnà cz´Êcià

opieki zdrowotnej a nie tylko specyfikà opie-

ki paliatywnej. B∏´dem jest raczej nieefek-

tywna komunikacja, ni˝ niew∏aÊciwa opieka.

Komunikacja, bowiem to nie tylko dostar-

czanie informacji. Jest to proces anga˝ujàcy

wielu ludzi, którego cele zawierajà wymian´

informacji, wzajemne zrozumienie i wspar-

Katarzyna Mazur ● Mgr piel´gniarstwa, I Oddzia∏ Kardiochirurgii 

– SPSK Nr 7 SUM w Katowicach GCM im. prof. Leszka Gieca 
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cie, poruszanie trudnych i bolesnych tema-

tów oraz zmaganie si´ ze zwiàzanymi z tym

emocjonalnymi rozterkami. Wymaga to cza-

su, zaanga˝owania i olbrzymiej woli, aby

wys∏uchaç i zrozumieç problemy innych.

Tylko cz´Êciowo chodzi przy tym o udziele-

nie odpowiedzi, ale g∏ównie jest wspiera-

niem osoby zadajàcej pytania, na które nie

ma odpowiedzi, poprzez prób´ empatyczne-

go wspó∏odczuwania jej cierpienia. Nale˝y

pami´taç, ˝e nie jest to „dodatek”, ale ko-

nieczny i nieod∏àczny sk∏adnik opieki zdro-

wotnej. Dotyczy to osób zawodowo zajmu-

jàcych si´ opiekà zdrowotnà, jego bliskich

i rodziny.

Obserwujàc pacjenta w trakcie rozmowy,

dobrze jest nawiàzaç z nim kontakt wzroko-

wy. Nie nale˝y go utrzymywaç za wszelkà

cen´, zw∏aszcza jeÊli pacjent sobie tego wy-

raênie nie ˝yczy. Niezmiernie bogatym êró-

d∏em informacji pozawerbalnej sà ruchy

i postawa chorego; nie jest to wyraz twarzy,

poniewa˝ chorzy potrafià „zak∏adaç maski”,

by ukryç swoje prawdziwe uczucia (nad-

mierna ruchliwoÊç mo˝e Êwiadczyç o l´ku

lub znudzeniu; spowolnienie, przygn´bie-

nie, niski i cichy g∏os – o przygn´bieniu,

a brak harmonii s∏ów z mimikà, ucieczka

oczu, d∏ugie pauzy – o próbie ukrycia praw-

dy).

Pacjenci terminalnie chorzy stosujà liczne
mechanizmy obronne; oto kilka z nich: 
• u˝ywanie podtekstów, w ˝artobliwych

zdaniach (to l´k),

• unikanie nazwy choroby, a pos∏ugiwanie

si´ symbolami, 

• objaw r´ki na klamce (pacjent niby mimo-

chodem mówi o problemie, gdy piel´-

gniarka wychodzi z pomieszczenia).

Dobrze prowadzona rozmowa zmierza

do uzyskania informacji i powinna przebie-

gaç w sposób kontrolowany. Temat rozmo-

wy zmieniamy dopiero po wyczerpaniu

i podsumowaniu, niezbyt szybko. Przedsta-

wiamy choremu w∏asne plany dzia∏ania

w zakresie badaƒ, procesu piel´gnowania,

jednoczeÊnie uwzgl´dniajàc plany i proÊby

chorego. Jasne informacje dotyczàce, na

czym b´dzie polegaç opieka, kto b´dzie jà

sprawowa∏ i gdzie te osoby mo˝na b´dzie

zastaç, zwi´ksza poczucie bezpieczeƒstwa

i poprawia samopoczucie chorego. O wszel-

kich zmianach nale˝y informowaç chorego.

Zapewni to dobrà wspó∏prac´ i zdobycie za-

ufania pacjenta. Prawid∏owo przekazane in-

formacje muszà byç zrozumia∏e dla pacjenta

(jednoznaczne, przekazane prostym i zrozu-

mia∏ym dla niego j´zykiem). Okresowo

sprawdzamy, czy przekazywane informacje

sà klarowne dla pacjenta. Pami´tajmy, ˝e lu-

dzie zapami´tujà g∏ównie to, co zosta∏o po-

wiedziane na poczàtku i na koƒcu rozmowy.

Dlatego tak wa˝ne jest powtórzenie na ko-

niec rozmowy tego, co chory powinien za-

pami´taç. Wa˝ne informacje mo˝na zapisaç

na kartce.

Badania Cicely Saunders, Kubler-Ross

i innych zaanga˝owanych w opiek´ nad

ludêmi nieuleczalnie chorymi i umierajàcymi

pokaza∏y, ˝e chory chce znaç prawd´ o sobie,

chce o swojej sytuacji rozmawiaç, obawia si´

izolacji, samotnoÊci i odrzucenia. Sytuacja

choroby, jej terminalnego etapu, bywa nie-

zmiernie trudna dla opiekujàcych si´. Nie

zawsze wiedzà oni, jak si´ zachowaç. Cz´sto

chcieliby pomóc, a nie bardzo wiedzà jak.

Wa˝ne jest, ˝eby umieç rozmawiaç z umiera-

jàcymi osobami. 

Wzajemnà komunikacj´ mogà u∏atwiç:
• Tolerancja – wiele osób nie wie, jak zacho-

waç si´ w∏aÊciwie w obliczu Êmierci.

• SzczeroÊç i autentycznoÊç – nie udawaj, ˝e

wszystko jest dobrze, gdy tak nie jest; sta-

raj si´ wyt∏umaczyç swoje post´powanie

i nie t∏umiç swoich uczuç. 

• Rozmowa szczera o wszystkim, co jest

wa˝ne – zmniejsza l´k i izolacj´; im d∏u˝ej

udajemy, tym trudniej byç szczerym.

• ProÊ o to, czego chcesz – czasami mo˝na

us∏yszeç „Nie” i bàdêmy gotowi jà us∏y-

szeç („Nie mog´ tego zrobiç”, „Nie potra-

fi´”).

• Wzajemna komunikacja wymaga czasu

i wysi∏ku.

• Negatywne uczucia powodujà przewlek∏e

napi´cie psychiczne, niekorzystnie wp∏y-

wajàc na nasze zdrowie. Przeszkadzajà

nam w ˝yciu, psujà radoÊç i komfort ˝ycia

powodujàc, ˝e tracimy panowanie nad so-

bà i swoim organizmem.

Wszyscy opiekujàcy si´ pacjentami

u kresu ich ˝ycia powinni pami´taç,

i˝ obowiàzkiem naszym jest jednakowe

opiekowanie si´ wszystkimi pacjentami, bez

wzgl´du na to, jak bardzo byliby oni m´czà-

cy, odra˝ajàcy czy nieprzynoszàcy dodatko-

wych dochodów. Musimy normalnie opie-

kowaç si´ starcami, nieuleczalnie chorymi

ludêmi, którzy nie majà szans na prze˝ycie.

Wszyscy oni sà istotami ludzkimi.

Profesjonalne podejÊcie polega na braniu

pod uwag´ reakcji drugiej osoby i elastycz-

noÊci we w∏asnym post´powaniu. W cyber-

netyce istnieje zasada nazwana prawem Re-

quiste Variety (koniecznego urozmaicenia).

W ka˝dym systemie, zarówno elektronicz-

nym, jak i dotyczàcym zespo∏u ludzi, ele-

ment naj∏atwiej przystosowujàcy si´ ma naj-

wi´kszy wp∏yw na kontrolowanie systemu.

Zazwyczaj w ka˝dej dziedzinie najwi´kszy

sukces odnosi osoba, która potrafi dopaso-

waç strategie dzia∏ania do zmieniajàcych si´

zapotrzebowaƒ. Najskuteczniej dzia∏ajàce

osoby zawsze wiedzà jak zmieniaç swoje za-

chowanie. 

Mimo ogólnoludzkich doÊwiadczeƒ przy

opiekowaniu si´ nad chorymi, niezb´dnym

jest sta∏e obserwowanie nowych zachowaƒ

cz∏owieka w zwiàzku z jego rozwojem inte-

lektualnym i doÊwiadczeniem. Rozwój na-

uki, jak i oczekiwania ka˝dego pacjenta zo-

bowiàzujà piel´gniarki do ustawicznego do-

kszta∏cania w celu doskonalenia kontaktów

z pacjentem.
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Wartość zdrowia i życia człowieka

Âwiat, w którym ˝yjemy, jest Êwiatem war-

toÊci. Mo˝na w nim wyró˝niç wartoÊci

ekonomiczne, estetyczne, moralne, prawne,

poznawcze i religijne. Wszystkie te wartoÊci

tworzà system okreÊlany mianem sieci warto-

Êci. JeÊli niektóre z nich sà przez cz∏owieka

preferowane i szczególnie wysoko cenione,

tworzy si´ wówczas hierarchia wartoÊci. 

Szczególnym rodzajem wartoÊci jest ˝y-

cie i zdrowie cz∏owieka.

R. Ingarden okreÊli∏ je jako wartoÊci nie-

kwestionowane, czyli to, czego pragniemy,

do czego dà˝ymy. Samo poruszenie tematu

zdrowia i ˝ycia w dzisiejszych czasach jest

ju˝ niema∏ym wyzwaniem. Problemy zwià-

zane ze zdrowiem mo˝na rozpatrywaç

w ró˝nych kategoriach: wartoÊci najwy˝szej

ludzkiego ˝ycia, kategoriach instytucjonal-

nych (zdrowie publiczne, s∏u˝ba zdrowia)

medycznych, filozoficznych, a tak˝e mo˝e-

my je odnaleêç w naukach takich jak socjolo-

gia, psychologia czy pedagogika. Ró˝norod-

noÊç jego definicji i interpretacji zale˝nych

od dyscypliny naukowej, z perspektywy, któ-

rej b´dziemy je rozpatrywali. Inne b´dzie ro-

zumienie zdrowia dla lekarza, inne dla socjo-

loga, filozofa czy te˝ polityka. Na pewno

z jednà rzeczà mo˝na si´ zgodziç bez dysku-

sji, a mianowicie, ˝e zdrowie by∏o i jest

uznawane za jednà z najcenniejszych warto-

Êci ludzkiego ˝ycia. Zatem trafne b´dzie tu-

taj zacytowanie s∏ów Platona, który twier-

dzi∏, i˝: „Zdrowie jest najpierwszym do-

brem, uroda drugim, a bogactwo trzecim”. 

W moim przekonaniu poczucie odpowie-

dzialnoÊci w nas za swoje zdrowie, jego po-

ziom, ochron´ powinno byç ju˝ kszta∏towane

od najm∏odszych lat w domu rodzinnym przez

rodziców w szkole, bo poprzez edukacj´ naby-

wamy prawid∏owych postaw zdrowotnych,

aby w przypadku choroby umieç czynnie

i praktycznie wspó∏pracowaç z lekarzem. Holi-

styczne podejÊcie do zdrowia (nie tylko wy-

miar biologiczny, ale równie˝ spo∏eczny, psy-

chiczny i cz´sto te˝ duchowy), szeroko rozu-

miana profilaktyka i zapobieganie chorobie po-

przez unikanie bàdê niwelowanie np. czynni-

ków ryzyka, to po pierwsze najtaƒszy sposób

na zdrowe spo∏eczeƒstwo, a po drugie - mo˝li-

woÊç uchronienia zdrowego organizmu przed

ewentualnà chorobà. Bioràc pod uwag´ po-

wy˝sze za∏o˝enia warto zastanowiç si´, jakie

jest potoczne rozumienie zdrowia, w jaki spo-

sób ludzie sami je definiujà, co ono dla nich

oznacza, kiedy czujà si´ zdrowi, a kiedy chorzy.

Zdrowie w rozumieniu potocznym jest

niewàtpliwie jednà z najwy˝szych wartoÊci

cz∏owieka. Czy jednak w szerszym kontek-

Êcie jest to takie oczywiste? Czy problemy

zdrowia rozpatrywane w perspektywie spo-

∏ecznej, lokalnej, finansowej czy instytucjo-

nalnej wskazujà na priorytetowe miejsce

cz∏owieka chorego?

Fakty kiedyÊ bezsporne stajà si´ mitami

np. czy zawsze sport to zdrowie, czy niepe∏-

nosprawnoÊç to choroba itp. Powy˝szy kon-

tekst zdaje si´ wskazywaç na relatywnoÊç

wartoÊci zdrowia we wspó∏czesnym Êwiecie.

Chory cz∏owiek nagle znajduje si´ w pozycji

konsumenta. Konsumenta, dla którego me-

dycyna w wielu przypadkach wymyÊli∏a

Êrodki i sposoby leczenia, jednak˝e realnym

problemem pozostajà kwestie finansowe.

A w naszych realiach, poziomu finansowa-

nia s∏u˝by zdrowia, szpitali czy przychodni

odgrywajà jednà z wa˝niejszych ról, je˝eliby

nie rzec, ˝e najwa˝niejszà. Dlatego te˝, cz´-

sto nie podejmuje si´ dzia∏aƒ do uratowania

jednej osoby, podj´cia jej leczenia, lecz Êrod-

ki te przeznacza si´ na bardziej powszechne

przypadki chorobowe, cz´sto taƒsze i ∏a-

twiejsze do wyleczenia. Trudno jest okreÊliç

czy dany pacjent potrzebuje danej terapii czy

te˝ nie. Funkcjonujàcy, aczkolwiek cz´sto

krytykowany podzia∏ Êrodków medycznych

na „zwyczajne” i „nadzwyczajne”, móg∏by

si´ okazaç tutaj pomocny. Skandalem by∏oby

odmówienie pacjentowi terapii mieszczàcej

si´ w Êrodkach zwyczajnych. Bez wzgl´du

jednak na post´p medycyny, zawsze b´dà ist-

nia∏y Êrodki nowe, kosztowne i eksperymen-

talne, których nie b´dzie mo˝na zaoferowaç

wszystkim, którzy ich potrzebujà. Odmowa

kosztownej terapii nie jest te˝ ˝adnà miarà,

oznakà braku szacunku dla ˝ycia. JeÊli leczyç

mo˝na tylko przy wsparciu Êrodków finan-

sowych, a Êrodków finansowych brak, to

znaczy, ˝e „tu i teraz” nie mo˝emy wyleczyç.

Jak˝e g∏´boki kontrast w stosunku do wy-

˝ej wymienionych realiów stanowi idea zdro-

wia ∏àczàca si´ z poj´ciami harmonii i symetrii

mi´dzy dobrem, pi´knem (fizycznym, psy-

chicznym i duchowym) i mi∏oÊcià. Mi∏oÊcià

poj´tà jako relacja cz∏owieka do siebie, do

drugiego cz∏owieka, przyrody, wszechÊwiata

i Boga. Tak rozumiane zdrowie stanowi rze-

czywistà, najwy˝szà wartoÊç osoby ludzkiej.

Osoby ludzkiej, która stàpa po ziemi, pracuje,

uczy si´, ma marzenia, pragnienia, chce si´

spe∏niaç na jakimÊ poziomie ˝ycia – po prostu

˝yje. A ˝ycie to wydaje si´ byç bezcenne. Naj-

wy˝sza wartoÊç ˝ycia ludzkiego to samo jego

istnienie, które jest wartoÊcià niewymiernà,

nie mo˝na go kupiç, nie mo˝na za nie zap∏a-

ciç (nie myÊl´ tutaj o porwaniach, n´kaniu

itp., chc´ w tym miejscu zaznaczyç aspekt

bardziej duchowy, ni˝ czysto realistyczny).

Tracàc, wi´c ˝ycie, tracimy wszelkie inne

mo˝liwoÊci - przynajmniej w immanentnym

tego˝ ˝ycia wymiarze. Nie istnieje „ekwiwa-

lent” za ˝ycie ludzkiej osoby, odkrywamy to

w sposób szczególny, kiedy tracimy tych, któ-

rych bardzo kochamy. „BezcennoÊç” ˝ycia nie

odnosi si´ do wymiaru biologicznego, ale do

osobowego – ludzkie osoby sà zawsze jedyne

i niepowtarzalne, nigdy nie b´dzie istnia∏ ktoÊ

drugi dok∏adnie taki jak my. 

W osobowym wymiarze naszego ˝ycia je-

steÊmy niezast´powalni i jedyni w swoim ro-

dzaju. I choç cz´sto mo˝na nas zastàpiç tam,

gdzie chodzi o pe∏nione przez nas funkcje ˝y-

ciowe (praca, szko∏a, itp.), to w∏aÊnie w tym

wymiarze osobowym nikt nie mo˝e tego zro-

biç. Paradoksalnie: za to bezcenne ˝ycie jeste-

Êmy gotowi bardzo wiele zap∏aciç – w mo-

Danuta Siemiàtkowska ● Mgr pedagogiki zdrowia, 

piel´gniarka Bloku Operacyjnego Kliniki Chirurgii Szcz´kowo-Twarzowej, 

Szpital Kliniczny im. A Miel´ckiego SUM w Katowicach

„Przez zdrowie rozumiem mo˝noÊç istnienia pe∏nym, dojrza∏ym, ˝ywym, radosnym ˝yciem, 
w Êcis∏ym zwiàzku z tym, co kocham – ziemià i wszystkimi jej cudownoÊciami”.

(Katherine Mansfield) 

▼
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Warto wiedzieć
▼ mencie, kiedy w gr´ wchodzà koszty leczenia,

gdy nasze zdrowie podupada, a wszystkie do-

st´pne Êrodki zawodzà. ÂciÊle rzecz bioràc,

nie p∏acimy za ˝ycie; p∏acimy za to, ˝eby ˝yç

d∏u˝ej, albo ˝yç w lepszej kondycji. Jednak˝e

s∏owo d∏u˝ej nie jest równoznaczne ze s∏o-

wem „wiecznie”, poniewa˝ ˝ycie ludzkie jest

krótkie i kruche. Czego warte jest, zatem jego

przed∏u˝anie i jak dalece przed∏u˝aç je warto,

majàc na wzgl´dzie poczynione wczeÊniej

uwagi na temat jego pierwszorz´dnej, ale jed-

nak ograniczonej wartoÊci? 

Cz∏owiek nie jest absolutnym w∏adcà i sa-

mowolnym s´dzià rzeczy, a tym bardziej ˝y-

cia. Zabójstwo niezamierzone natomiast nie

pociàga odpowiedzialnoÊci moralnej. Nie

jest jednak wolny od powa˝nej winy ten, kto

przez swoje lekkomyÊlne dzia∏anie spowodo-

wa∏ Êmierç. Zabójstwo z punktu widzenia

etyki i moralnoÊci jest niewàtpliwie powa˝-

nym wstrzàsem w dziedzinie duchowo-mo-

ralnej cz∏owieka. Có˝ dziwnego, ˝e ˝ycia ko-

najàcych bronimy do ostatniej chwili. Za-

sadniczym prawem etyki lekarskiej jest rato-

waç ˝ycie do koƒca, choçby ju˝ nie by∏o ˝ad-

nej nadziei. W strukturze moralnej cz∏owie-

ka na pierwszym miejscu wyst´puje obowià-

zek zachowania ˝ycia. ˚ycie bowiem jest ko-

niecznym dobrem do realizowania moral-

nych zadaƒ osiàgni´cia dost´pnej przez cz∏o-

wieka pe∏ni moralnej doskona∏oÊci. 

Prawo do ˝ycia jest wi´c moralnà konse-

kwencjà obowiàzku ˝ycia, stwarza bowiem

moralnà gwarancj´ nietykalnoÊci tego ˝ycia

oraz posiadania ca∏okszta∏tu Êrodków nie-

zb´dnych do jego zachowania i rozwoju. 

Mi∏oÊç samego siebie jest podstawowà

zasadà moralnoÊci. Wynika z niej prawo do

zachowania ˝ycia. Kto zatem broni swego

˝ycia, nie jest winny zabójstwa napastnika.

Uprawniona obrona mo˝e byç nie tylko pra-

wem, ale i obowiàzkiem tego, kto jest odpo-

wiedzialny za ˝ycie drugiej osoby - za wspól-

ne dobro rodziny lub paƒstwa. Ci´˝ar mo-

ralny ukazuje si´ w ca∏ej prawdzie, jeÊli cho-

dzi o zabójstwo: morderca nie b´dzie mia∏

spokojnego ˝ycia, poniewa˝ ten, kto zostaje

zabity bez winy, jest istotà ludzkà, która my-

Êli, czuje, ma rozum i pragnie ˝yç.

˚ycie ludzkie winno byç chronione od

chwili pocz´cia. Embrion to istota, która win-

na mieç wszystkie prawa osoby ludzkiej,

w tym prawo do ̋ ycia. Âwiadoma i dobrowol-

na decyzja pozbawienia ˝ycia niewinnej istoty

ludzkiej jest zawsze z∏em z moralnego punktu

widzenia, i nigdy nie mo˝e byç dozwolona ani

jako cel, ani jako Êrodek do dobrego celu.

Prawny przepis, czy prawo ludzkie, które ma

na celu dobro doczesne jednostek i spo∏e-

czeƒstw, nie przesz∏o oboj´tnie obok faktu

zbrodni zabójstwa. Owszem, troska o dobro

paƒstwa jako ca∏oÊci, ale na pierwszym miej-

scu b´dzie troska o ˝ycie ka˝dego obywatela.

We wszystkich bez wyjàtku kodeksach praw-

nych, którymi rzàdzà si´ spo∏eczeƒstwa, sà

przepisy strzegàce ˝ycia cz∏owieka.

Wielu filozofów uwa˝a, i˝ wielkoÊç i cen-

noÊç ludzkiego ˝ycia wynikajà z jego rozum-

noÊci i wolnoÊci. To dzi´ki intelektowi cz∏o-

wiek potrafi ˝yç w niesprzyjajàcych dla niego

warunkach Êrodowiska naturalnego, dosto-

sowujàc si´ do niego, a nawet wykorzystywaç

mechanizmy natury. Jakkolwiek to nie biolo-

gia cz∏owieka konstytuuje wielkoÊç i cennoÊç

ludzkiego ˝ycia, to na niej w∏aÊnie koncen-

trujà si´ dzia∏ania natury medycznej. Mo˝na

by stwierdziç, i˝ nale˝y czyniç wszystko, co

tylko mo˝liwe, dla ratowania ludzkiego ˝y-

cia, skoro to nie w samym jego trwaniu tkwi

wyjàtkowy charakter ludzkiej egzystencji.

Za bezcenne ˝ycie jesteÊmy gotowi wiele

zap∏aciç, z∏o˝yç wiele obietnic w momencie,

kiedy w gr´ wchodzà koszty leczenia.

A co myÊleç o ludziach, dla których naj-

wa˝niejsze by∏y czy sà s∏owa:

„Bóg, Honor Ojczyzna”, którzy oddawa-

li swoje ˝ycie dla idei czy swoich wyznaƒ?

Czy oni byli bohaterami? Czy o takich lu-

dziach pami´ta si´?

˚ycie jest wartoÊcià nawet w obliczu

Êmiertelnej choroby i nieludzkiego cierpienia.

Towarzyszàca ostatnim dniom ludzkiego ˝y-

cia wyniszczajàca choroba i cierpienie posiada

tak˝e swój sens. Wtedy cz∏owiek bardzo pra-

gnie d∏u˝ej ˝yç, poniewa˝ przed oczami staje

jego niespe∏nione ˝ycie, w którym chcia∏ tyle

zrobiç, tak du˝o sobie obiecywa∏. Argumenty

ludzi wierzàcych – ˝ydów, chrzeÊcijan – ˝e ˝y-

cie pochodzi od Boga, nikt z nas sobie ˝ycia

nie da∏ nikt nie ma prawa go unicestwiaç czy

na niego nastawaç. Odbierajàc sobie ˝ycie

cz∏owiek stawia si´ ponad przeznaczeniem,

jakie Bóg mu wyznaczy∏ powo∏ujàc go do ist-

nienia. Cz∏owiek jest zawsze podmiotem, nie

mo˝e swego ˝ycia w sobie i w innych trakto-

waç jako Êrodek, ale zawsze jako cel. ˚ycie za-

wsze jest wyzwaniem i pe∏nym niespodzianek

(jedna wielka niewiadoma), która kryje

w nim pe∏en wachlarz ró˝nych wartoÊci. 

W myÊl powiedzenia Williama Jamesa

„Nie l´kaj si´ ˝ycia. Bàdê pewna: warto je

prze˝yç”, z tego przekonania bierze si´

wszystko inne.

A jak jest z ˝yciem nienarodzonym? Czy

mamy prawo do jego zakoƒczenia? Przecie˝

fakt, i˝ cz∏owiek ˝yje pod sercem matki nie

powinien dawaç matce pe∏nej swobody do

podejmowania decyzji. A prawo nie powinno

zezwalaç na takie posuni´cia, – je˝eli wi´ksza

cz´Êç spo∏eczeƒstwa uwa˝a, i˝ ˝ycie jest naj-

wi´kszà wartoÊcià. Kwestia aborcji i eutanazji

jest sporna i wydaje si´ nigdy nierozwik∏ana. 

Ilu ludzi – tyle opinii na ten temat.

A cz∏owiekowi, który ju˝ ˝yje, ci´˝ko jest de-

cydowaç o przysz∏ym ˝yciu lub jego zakoƒ-

czeniu, tym bardziej, ˝e nie chodzi o niego

samego, lecz o kogoÊ, kto ˝yje, bàdê dopie-

ro ma tego doÊwiadczyç.

Zdrowie odpowiadajàce za nasze ˝ycie

jest najwi´kszà wartoÊcià. Gdy jego zabrak-

nie na nic zdajà si´ ludzkie starania i ch´ci,

nie b´dziemy w stanie normalnie ˝yç i funk-

cjonowaç. Natomiast, gdy jesteÊmy zdrowi,

mo˝emy bez problemu cieszyç si´ z ˝ycia

i realizowaç swoje plany, zamierzenia, spe∏-

niaç marzenia i dà˝yç do osiàgni´cia zamie-

rzonych celów. 

Mo˝liwoÊci wspó∏czesnej medycyny sà

ogromne – pomimo wykonywania prze-

szczepów ex mortus, ex vivo czy tak kontro-

wersyjnego klonowania (na szcz´Êcie nie

jeszcze cz∏owieka) to i tak nie zapewniajà

nam nieÊmiertelnoÊci. 

O wartoÊci zdrowia przekonywa∏ poeta

Jan Kochanowski, gdy pisa∏ „szlachetne

zdrowie nikt si´ nie dowie, jako smakujesz

a˝ si´ zepsujesz”. S∏owa te sà jak najbardziej

aktualne dzisiaj, zw∏aszcza, ˝e tyle zagro˝eƒ

zewszàd czyha na cz∏owieka.

Zdrowie we wspó∏czesnym rozumieniu to:
WartoÊç – pomaga realizowaç aspiracje i po-

trzeb´ satysfakcji oraz zmieniaç Êrodowisko

i radziç sobie w nim.

Zasób (bogactwo), – które daje mo˝liwoÊç

rozwoju spo∏ecznego i ekonomicznego, pozwa-

la osiàgnàç odpowiedni poziom, jakoÊci ˝ycia.

Ârodek – do codziennego ˝ycia, umo˝liwia

lepszà jego jakoÊç.

Zdrowie ma trzy wymiary: fizyczny to

sprawnoÊç cia∏a, psychiczny to spokój duszy

i spo∏eczny – moralnoÊç i ˝yczliwoÊç.

Wszystkie te razem dajà udanà kompozycj´.

Kluczem do osiàgni´cia sukcesu (zdrowe-

go ducha w zdrowym ciele) jest osobista de-

cyzja cz∏owieka, który wie, ˝e mo˝e swoim

˝yciem kierowaç rozumnie, bo nasze zdrowie

jest w naszych r´kach i zawsze powinna byç

Nadzieja, która potrafi scaliç te wartoÊci…

„Zdrowie to nie wszystko, ale wszystko

jest niczym bez zdrowia” i ˝ycie nie nabiera

prawdziwej wartoÊci bezcennej dla ˝ycia…,

bo gdzieÊ w oddali czyha Êmierç, od której

nie mo˝na si´ wykupiç. A cz∏owiek w swo-

im ˝yciu balansuje na dwóch przeciwnych

biegunach ˝ycia i Êmierci. Cieszmy si´ ˝y-

ciem, bo ono mo˝e byç chwilà i ˝yczmy so-

bie du˝o, du˝o zdrowia.

Bibliografia u autorki



Nasze Sprawy ● M a r z e c 2 0 1 0 25

Konferencje i szkolenia

Udział przedstawicieli Zespołu ds. opieki długoterminowej 
przy ORPiP w Katowicach 
w Toruńskich Dniach Opieki Długoterminowej
Wdniach 21-23.09.2009 r., w ramach

Toruƒskich Dni Opieki D∏ugotermi-

nowej, odby∏a si´ XII Mi´dzynarodowa

Konferencja Opieki D∏ugoterminowej, pt.

„Mi´dzy trzosem a etosem. Opieka d∏ugo-

terminowa wobec potrzeby zmiany systemu

organizacji”. Dzi´ki przychylnoÊci Okr´go-

wej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Kato-

wicach, mogli w tej Konferencji, uczestni-

czyç cz∏onkowie Zespo∏u ds. Opieki D∏ugo-

terminowej przy ORPiP w Katowicach,

w sk∏adzie: Sylwia Figura, Bogus∏awa Laso-

ta, Gra˝yna Malczyk, Ewa Musielok-Weis.

Niestety, ze wzgl´dów zdro-

wotnych, nie zdo∏a∏a do nas

do∏àczyç, Przewodniczàca Ze-

spo∏u, pani Maria Fràckowiak.

Konferencj´, zainauguro-

wa∏ wieczorem 21.09., wy-

k∏ad Pani prof. Anny Brzeziƒ-

skiej, pt. „Opiekunowie i ich

zasoby w opiece d∏ugotermi-

nowej”, szeroko omawiajàcy

po˝àdane cechy opiekunów,

zarówno medycznych, jak

i niemedycznych, w opiece

d∏ugoterminowej, a zakoƒczy∏

wspólny bankiet, który po-

zwoli∏ na ubogacajàcà wymia-

n´ doÊwiadczeƒ z pracy w ró˝-

nych formach organizacyj-

nych opieki d∏ugoterminowej, osobom

z ró˝nych regionów Polski.

Drugi dzieƒ obrad, obfitowa∏ w tematy-

k´ dotykajàcà bardzo ró˝norodnych aspek-

tów opieki d∏ugoterminowej. 

W pierwszej sesji, zatytu∏owanej „Aspek-

ty etyczne i psychologiczne w opiece d∏ugo-

terminowej”, zaprezentowano nast´pujàce

wyk∏ady: „Dlaczego etyka troski jest op∏acal-

na?”, dr Barbary Czerskiej; „Postawy psy-

chiczne osób niesamodzielnych”, prof. dr

hab. n. hum. Romana Ossowskiego oraz

„Profilaktyka wypalenia zawodowego”, pani

El˝biety Po˝arowskiej.

Drugà sesj´, poÊwi´cono „Konsekwen-

cjom demograficznego starzenia si´ spo∏e-

czeƒstw i problemom ekonomicznym opieki

d∏ugoterminowej”. Du˝ym zainteresowa-

niem, cieszy∏ si´ wyk∏ad prof. dr hab. Hein-

za Rothganga, pt: „Wady i zalety ubezpiecze-

niowej metody finansowania opieki d∏ugo-

terminowej na przyk∏adzie Niemiec”, wska-

zujàc zarówno sukcesy, jak i przestrzegajàc

przez b∏´dami, których nie uda∏o si´ uniknàç

podczas wdra˝ania tego systemu w Niem-

czech. Prof. dr hab. Piotr B∏´dowski odniós∏

si´ do tego tematu równie˝ w swoim wyk∏a-

dzie, zadajàc pytanie: „Finansowanie opieki

d∏ugoterminowej ze Êrodków publicznych –

kaprys czy koniecznoÊç?”.

W trzecim bloku wyk∏adowym, pt. „Mo-

dele organizacji opieki d∏ugoterminowej.

Wspó∏praca pionów zdrowia i pomocy spo-

∏ecznej”, swoje badania i przemyÊlenia zapre-

zentowali: dr Barbara Wi´ckowska, nt.

„Problemów finansowania opieki d∏ugoter-

minowej w wybranych krajach”; dr med.

Katarzyna Szczerbiƒska, nt. „Organizacja

wspó∏pracy mi´dzy pionami opieki d∏ugo-

terminowej – doÊwiadczenia polskie i zagra-

niczne”, dr med. Beata Wojszel, nt. „Zaspo-

kojenie potrzeb zdrowotnych osób niesamo-

dzielnych w Êrodowisku zamieszkania”

i prof. dr hab. Barbara Szatur-Jaworska, nt.

„Praw osób starszych”.

Najwi´cej emocji, wzbudzi∏a koƒczàca

w tym dniu cz´Êç merytorycznà, debata za-

tytu∏owana: „Czy mamy program komplek-

sowej opieki d∏ugoterminowej?”.

Mi∏ym zakoƒczeniem dnia, okaza∏ si´ ple-

nerowy wieczór integracyjny, zrealizowany

w niesamowitej scenerii parkowej, pe∏en pi´k-

nej muzyki w wykonaniu artystów operowych

oraz wspania∏ych potraw i klimacie stylizowa-

nym na wieczór w Wenecji.

Konferencj´, zakoƒczy∏a

w dniu 23.09., sesja wyk∏a-

dów, zatytu∏owana „Prawne

i moralne zagadnienia opieki

nad pacjentami z zaburzenia-

mi psychicznymi, której prze-

wodniczy∏ prof. Tadeusz Par-

nowski. Swoje prezentacje, nt.

„Rehabilitacja w d∏ugotermi-

nowej opiece osób chorych

psychicznie” oraz „Stany nag∏e

w opiece d∏ugoterminowej”

przedstawili: pan Hubert Czu-

pa∏a i dr Agnieszka Borzym.

Konferencja mia∏a wysoki

poziom merytoryczny, jak

i organizacyjny. 

Pozwol´ sobie jednak na refleksj´: zasta-

nawia nas fakt, ˝e skoro mamy bogatà wie-

dz´ teoretycznà na temat opieki d∏ugotermi-

nowej, na poziomie naukowym, dlaczego

wcià˝ nie przek∏ada si´ ten stan, na praktyk´:

tj. satysfakcjonujàcy poziom jej finansowa-

nia oraz wi´kszà stabilizacj´?

AbyÊmy mogli dobrze realizowaç opiek´

d∏ugoterminowà, nie trzeba nas kolejny raz

przekonywaç, ˝e jest to dobra i tania forma

opieki. Trzeba nam pozwoliç dzia∏aç na

rzecz pacjenta, a nie wcià˝ na nowo kazaç si´

odnajdywaç w niestabilnym i ma∏o przewi-

dywalnym systemie. ■

Ewa Musielok-Weis ● Mgr piel´gniarstwa, NZOZ Caritas Diecezji

Gliwickiej w Zabrzu, Sekretarz Zespo∏u ds. opieki d∏ugoterminowej 

przy ORPiP w Katowicach
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XV Konferencja szkoleniowa 
Fundacji Rodzić po Ludzku
Holistyczne położnictwo – nowe wyzwania
w opiece nad matką i dzieckiem
Otwierajàc konferencj´ (19 listopada

2009 r.), Anna Otffinowska Prezes

Fundacji Rodziç po Ludzku powiedzia∏a:

,,Nauka dostarcza coraz wi´kszej liczby do-

wodów na to, ˝e czas narodzin i pierwsze

godziny po porodzie determinujà losy no-

wonarodzonego cz∏owieka, a przebieg poro-

du mo˝e decydowaç o tym, jak prze˝ywaç

b´dzie swoje macierzyƒstwo jego matka. Ma

na to wp∏yw wiele czynników, ale najwa˝-

niejszym jest rodzaj opieki, jakiej doÊwiad-

cza kobieta i jej dziecko. Dlatego te˝ w coraz

wi´kszej liczbie krajów tworzy si´ nowy, ho-

listyczny model opieki nad matkà i dziec-

kiem, wywodzàcy si´ z ca∏oÊciowego spoj-

rzenia na narodziny. Wed∏ug tego modelu sà

one prze˝yciem fizycznym, duchowym, ro-

dzinnym i spo∏ecznym.

Model holistyczny przeciwstawiony jest

dominujàcemu dotàd modelowi biologicz-

no- medycznemu, w którym poród spostrze-

gany jest wy∏àcznie jako akt wydalenia p∏o-

du. Nowe spojrzenie na poród oparte jest na

najnowszej wiedzy naukowej z wielu dzie-

dzin i praktyce doÊwiadczonych po∏o˝nych

i lekarzy. W modelu holistycznym dba si´ za-

równo o zapewnienie medycznego bezpie-

czeƒstwa, jak i o to, aby poród by∏ satysfak-

cjonujàcy dla kobiety. Fundamentem tej sa-

tysfakcji jest szacunek do porodu jako fizjo-

logicznego procesu, powstrzymywanie si´

od stosowania niepotrzebnej ingerencji w je-

go przebieg, respektowanie potrzeb rodzà-

cej, zarówno fizycznych jak i emocjonal-

nych, adekwatne korzystanie z narz´dzi jakie

daje wspó∏czesna technika medyczna i far-

makologia.

Czy Polska znajdzie si´ w gronie krajów,

które podejmujà wyzwanie zapewnienia ko-

bietom i dzieciom jak najlepszych warun-

ków porodu? Odpowiedzi na to pytanie do-

starczy dyskusja na temat standardów opieki

oko∏oporodowej, które wkrótce zostanà

og∏oszone przez Ministerstwo Zdrowia”.

Podczas Konferencji wystàpili:
– Marta Orbis – po∏o˝na prowadzàca Dom

Narodzin w Kopenhadze, 

– Thea van Tuyl – instruktorka szko∏y rodze-

nia i Doula (profesjonalnego wsparcia

w czasie porodu), reprezentantka Holan-

dii w ENCA (Europejska Sieç Organizacji

na Rzecz Narodzin),

– Mgr Marta Âlifirska – mgr psychologii,

mgr rehabilitacji ruchowej, terapeutka Bo-

bath – NDT i SI oraz certyfikowana na-

uczycielka metody SI (integracji senso-

rycznej),

– Mgr Urszula Kubicka-Kraszyƒska – socjo-

log, absolwentka Instytutu Stosowanych

Nauk Spo∏ecznych Uniwersytetu War-

szawskiego oraz Szko∏y Praw Cz∏owieka

Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka, pra-

cownik Fundacji Rodziç po Ludzku, w la-

tach 2007-2009, cz∏onkini Zespo∏u ds.

opracowania standardu opieki oko∏oporo-

dowej przy Ministerstwie Zdrowia, 

– Dr n. med. Barbara Baranowska – po∏o˝-

na, embriolog, wyk∏adowczyni akademic-

ka i pracownik Fundacji Rodziç po Ludz-

ku,

– Dr Katarzyna Karzel – psycholog, student-

ka po∏o˝nictwa, zawodowo zwiàzana

z Wydzia∏em Psychologii Uniwersytetu

Warszawskiego, 

– Mgr Micha∏ Koszla – fizjoterapeuta, spe-

cjalista w fizjoterapii uroginekologicznej,

autor programu çwiczeƒ usprawniajàcych

od I doby po∏ogu „ Atrakcyjna Mama”.

Prelegentki z Holandii i Danii przedsta-

wi∏y systemy opieki zdrowotnej oraz rol´

zawodowà po∏o˝nych w swoich krajach. 

Najwa˝niejszym osiàgni´ciem holender-

skiego systemu opieki zdrowotnej, o ile cià-

˝a przebiega prawid∏owo, jest mo˝liwoÊç

wyboru kilka opcji porodowych:

• kobieta mo˝e rodziç w domu, w szpitalu

albo w domu narodzin

• mo˝e wybraç, kto z bliskich b´dzie im to-

warzyszy∏ przy porodzie

• mo˝e zdecydowaç si´ na farmakologiczne

∏agodzenie bólu porodowego, ale musi

mieç ÊwiadomoÊç, ˝e w takiej sytuacji po-

∏o˝na nie mo˝e sprawowaç opieki nad

przebiegiem porodu i kobieta staje si´

„przypadkiem medycznym”

• to kobieta decyduje o tym, w jakiej pozy-

cji urodzi swoje dziecko”.

Zapozna∏y obecnych z badaniami na-

ukowymi mówiàcymi o tym, ̋ e poród w do-

mu jest tak samo bezpieczny jak poród

w szpitalu.

Bardzo ciekawy referat wyg∏osi∏a mgr

Marta Âlifirska. Referat dotyczy∏ integracji

sensorycznej (SI), czyli efektywnego opraco-

wania i przetworzenia przez mózg informa-

cji docierajàcych za pomocà zmys∏ów. Pierw-

szà osobà, która przedstawi∏a ten problem

w Polsce w 1993 roku by∏a Violet Maas, te-

rapeutka zaj´ciowa. Zaburzenia SI prowa-

dzà do wielu problemów. Oprócz niepowo-

dzeƒ w nauce o zaburzeniach SI mogà tak˝e

Êwiadczyç takie objawy, jak:

• niezgrabnoÊç ruchowa

• s∏aba koncentracja uwagi i nadpobudli-

woÊç psychoruchowa

Joanna Fajdek ● Licencjat po∏o˝nictwa, Mi´dzynarodowy Konsultant Laktacyjny

Dorota Kasiƒska ● Mgr zarzàdzania i marketingu, licencjat po∏o˝nictwa, Po∏o˝na

Oddzia∏owa Oddzia∏u Po∏o˝niczo-Ginekologicznego w B´dzinie
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• trudnoÊci z samoobs∏ugà

• niew∏aÊciwe zachowanie

• zaburzenia mowy.

Dysfunkcja integracji sensorycznej jest

dla mózgu tym, czym dla uk∏adu pokarmo-

wego jest niestrawnoÊç Prelegentka przeka-

za∏a, na co nale˝y zwróciç uwag´ w czasie

cià˝y, porodu i opieki nad dzieckiem aby

wspomóc je w prawid∏owym rozwoju inte-

gracji sensorycznej.

O znaczeniu jakoÊci narodzin dla dziecka

i jego rodziców, w Êwietle wybranych badaƒ

mówi∏y dr Barbara Baranowska i mgr Ur-

szula Kubicka-Kraszyƒska. „To, w jaki spo-

sób przychodzimy na Êwiat wp∏ywa na ca∏e

nasze ˝ycie. (...) Na osobach prowadzàcych

poród spoczywa wielka odpowiedzialnoÊç,

poniewa˝ stworzenie w∏aÊciwych warunków

i uszanowanie naturalnego przebiegu poro-

du chroni dziecko przed nieintencjonalnym-

i krzywdami”.

Bardzo wiele dyskusji wywo∏a∏o wystà-

pienie dr Katarzyny Karzel, która b´dàc psy-

chologiem, po doÊwiadczeniach swoich po-

rodów w domu postanowi∏a zostaç po∏o˝nà.

Jej spojrzenie na miejsce po∏o˝nej i lekarza

po∏o˝nika w polskim systemie opieki zdro-

wotnej by∏o „Êwie˝e” i nie wypaczone przez

d∏ugà praktyk´ po∏o˝nej pracujàcej np.

w szpitalu. 

Czy istnieje ró˝nica w po∏o˝nictwie po-

∏o˝nych i po∏o˝ników - oczywiÊcie, ˝e tak.

Po∏o˝ne sà zorientowane na zdrowie, a leka-

rze po∏o˝nicy doszukujà si´ patologii. Dla

kobiety korzystniej jest znaleêç si´ pod opie-

kà po∏o˝nej, chyba ˝e cià˝a nie przebiega

prawid∏owo. 

Mgr Micha∏ Koszla przedstawi∏ funkcje

mi´Êni krocza i ich rol´ w czasie cià˝y, poro-

du i po∏ogu.

„Do najcz´Êciej wyst´pujàcych i najlepiej

opisanych, przebadanych po porodzie dole-

gliwoÊci nale˝y nietrzymanie moczu. (...)

Próbà poprawy rokowania mia∏a byç epizjo-

tomia, jednak˝e wprowadzenie tego zabiegu

nie poprawi∏o statystyk NTM.”

Dla nas najskuteczniejszà profilaktykà

tych problemów na ka˝dym etapie ˝ycia ko-

biety – sà çwiczenia mi´Êni Kegla. Pokutujà-

ce nadal wÊród cz´Êci lekarzy i po∏o˝nych

przekonanie, ˝e nacinajàc rutynowo krocze

rodzàcej kobiecie chronià jà przed problema-

mi wynikajàcymi z rozluênienia mi´Êni dna

miednicy nie ma ˝adnego uzasadnienia.

Wr´cz przeciwnie, naci´cie jest zabiegiem

chirurgicznym stanowiàcym niepotrzebne

uszkodzenia tkanek, które gojà si´ gorzej ni˝

po p´kni´ciu, bolà i sà potem mniej elastycz-

ne. 

Najwi´cej emocji wÊród uczestników

wzbudzi∏a dyskusja „okràg∏ego sto∏u” na te-

mat standardu opieki oko∏oporodowej

opracowanego przez specjalnà komisj´ po-

wo∏anà przez Ministra Zdrowia. Rodzi∏ si´

w bólach - jak mówili cz∏onkowie komisji.

Obecnie standard ten zosta∏ oddany do kon-

sultacji spo∏ecznej i jest dost´pny na stronie

Ministerstwa Zdrowia. Zach´camy do za-

poznania si´ z nim, przedstawiania swoich

propozycji, a przede wszystkim do zastano-

wienia si´, czy jesteÊmy przygotowane

(praktycznie i mentalnie) do pracy wed∏ug

jego za∏o˝eƒ. ■

Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego działający 

przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

serdecznie zaprasza pielęgniarki i położne zatrudnione w śląskich zakładach opieki zdrowotnej

na

II Konferencję 
„Zakażenia szpitalne – działajmy razem”

Konferencja odbędzie się 11 czerwca 2010 roku, w godzinach od 900 do 1500.
W auli Nr 5 Fundacji Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Bankowa 11a.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 10 maja 2010 roku. 

Zgłoszenie listowne proszę kierować na adres:
Anna Dyl
SP Szpital Kliniczny Nr 7 SUM GCM im. prof. Leszka Gieca
40-635 Katowice ul. Ziołowa 45/47 
Z dopiskiem udział w II Konferencji
lub na adres elektroniczny:
zakazenia@gcm.pl
Temat: II Konferencja

Anna Dyl
Przewodnicząca 

Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego
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Sprawozdanie z Konferencji „Wpływ zagrożeń
cywilizacyjnych na zdrowie człowieka”
Polskie Towarzystwo Piel´gniarskie pro-

wadzi dzia∏alnoÊç naukowà nie tylko

wÊród zrzeszonych piel´gniarek, ale równie˝

dla wszystkich tych, których interesuje pro-

blematyka zdrowia, promocji zdrowia, oraz

jego pomna˝ania. Po raz kolejny raciborskie

Ko∏o PTP, którego jestem przewodniczàcà,

zorganizowa∏o dla piel´gniarek i spo∏eczno-

Êci lokalnej konferencj´ Naukowo-Szkole-

niowà, której przyÊwieca∏ jeden wspólny cel

- przekazaç wiedz´ na temat zagro˝eƒ w do-

bie wspó∏czesnej cywilizacji. Konferencja pt.

„Wp∏yw zagro˝eƒ cywilizacyjnych na zdro-

wie cz∏owieka”, odby∏a si´ w dniu 26 listo-

pada 2009 roku w raciborskim Centrum

Kultury. Patronat obj´∏y: dr Gra˝yna Franek

– Przewodniczàca Zarzàdu Oddzia∏u Pol-

skiego Towarzystwa Piel´gniarskiego i dr

Ludmi∏a Nowacka – Wiceprezydent Miasta

Raciborza. WÊród goÊci zaproszonych

uczestniczy∏a w konferencji Przewodniczàca

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach, dr Mariola Bartusek oraz

przedstawiciele miasta i powiatu. Wi´kszoÊç

odbiorców stanowi∏a m∏odzie˝ szkó∏ liceal-

nych i gimnazjalnych oraz piel´gniarki i po-

∏o˝ne. Konferencja rozpocz´∏a si´ od zdefi-

niowania terminu zdrowia oraz przedstawie-

nia g∏ównych czynników, które bezpoÊred-

nio wp∏ywajà na stan zdrowia jednostki.

Zdrowie nie jest stanem statycznym. We

wszystkich okresach ˝ycia zdrowie nale˝y:

chroniç, doskonaliç, pomna˝aç, zwi´kszaç

jego potencja∏ (promocja zdrowia) oraz

przywracaç je gdy pojawi si´ choroba (lecze-

nie i rehabilitacja).

WÊród czynników wp∏ywajàcych na zdro-
wie cz∏owieka wyró˝nia si´ cztery grupy:
• Styl ˝ycia (model zachowaƒ obejmujàcy

m.in. od˝ywianie, aktywnoÊç fizycznà,

uzale˝nienia, podatnoÊç na stres), którego

udzia∏ jest najwi´kszy i wynosi ok. 55%

• Ârodowisko fizyczne oraz spo∏eczne ˝ycia

i pracy, którego udzia∏ wynosi ok. 20%

• System ochrony zdrowia, którego wp∏yw

szacuje si´ na ok. 15%

• Osobnicze uwarunkowania biologiczne

(czynniki genetyczne), których wp∏yw

szacuje si´ na ok. 10%.

Z kolei na trzy pierwsze z wy˝ej wymie-

nionych czynników (odpowiedzialnych

w 90% za indywidualny obszar zdrowia)

podstawowy wp∏yw ma poziom zamo˝noÊci

spo∏ecznoÊci lokalnej, regionalnej czy kraju

oraz poziom zró˝nicowania indywidualnej

pozycji materialnej, poziom wykszta∏cenia

i wiedzy ogólnej a tak˝e sytuacja spo∏eczno-

polityczna z takimi jej cechami, jak poczucie

uczestnictwa bàdê wykluczenia, wp∏ywu lub

zdominowania i zagro˝enia. G∏ówne zagro-

˝enia zdrowia lokujà si´ w trzech obszarach:

wadliwego stylu ˝ycia, zagro˝eƒ wyst´pujà-

cych w Êrodowisku fizycznym i spo∏ecznym.

Omówiono te czynniki po to, aby móc za-

prezentowaç choroby cywilizacyjne i spo∏ecz-

ne jako nast´pstwo wspó∏czesnych zagro˝eƒ. 

Nast´pnie Pani Hanna Paszko przedsta-

wi∏a problematyk´ zawodowych granic, jako

wa˝nego czynnika wspó∏czesnego piel´-

gniarstwa. Zauwa˝y∏a, ˝e… „piel´gniar-

ki/po∏o˝ne, chcàc realizowaç najlepsze mo-

dele profesjonalnego piel´gnowania, z za-

chowaniem autonomii zawodowej oraz

z uwzgl´dnieniem zasad empatycznej troski,

powinny: 

• posiadaç mocne, w∏asne postawy moral-

ne;

• umiej´tnie chroniç siebie, swoje zdrowie

fizyczne i psychiczne;

• znaç zasady wspó∏˝ycia spo∏ecznego i za-

sady rozwiàzywania dylematów etycznych

i moralnych;

• wiedzieç, ˝e otrzymajà wsparcie zespo∏u

terapeutycznego rozumiejàcego znaczenie

opieki i pomagajàcego roz∏adowaç stres

w pracy;

• posiadaç pe∏nà ÊwiadomoÊç tego, ˝e grani-

ce zawsze przekracza agresor.

Brak poszanowania godnoÊci osobistej

i zawodowej, brak poszanowania godnoÊci

osobistej drugiego cz∏owieka, brak wzajem-

nego poszanowania granic prywatnych i za-

wodowych, jest (niestety!) w czasach wspó∏-

czesnych, zjawiskiem powszechnym. Dlate-

go te˝ ochrona osobistych i zawodowych

granic (w∏asnych granic) jest obowiàzkiem

ka˝dej piel´gniarki i ka˝dej po∏o˝nej, nieza-

le˝nie od pe∏nionej roli zawodowej. Tego

wymaga zawodowe bezpieczeƒstwo, zawo-

dowy wizerunek”. 

Zagro˝enia fal elektromagnetycznych wy-

st´pujàcych w telefonach komórkowych, ale

Krystyna Klimaszewska ● Piel´gniarka, mgr pedagogiki socjalnej, 

specjalista organizacji i zarzàdzania, Szpital Rejonowy w Raciborzu
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i nie tylko przedstawi∏a mgr Zofia Pra˝ak.

„W ciàgu ostatnich 20-30 lat znacznie zmie-

ni∏y si´ warunki naszej pracy i ˝ycia: coraz

wi´cej czasu poÊwi´camy telewizji; w domu

mamy coraz wi´cej urzàdzeƒ elektrycznych,

zwykle s∏abiej emitujàcych EMF, w pracy se-

kretarek komputery zastàpi∏y maszyny do pi-

sania. Do sterowania i kontroli coraz cz´Êciej

u˝ywamy monitorów ekranowych, wyÊwie-

tlaczy (USG, EKG, tomografy, kasy sklepo-

we, system kontroli bezpieczeƒstwa), trans-

port o nap´dzie elektrycznym jest coraz bar-

dziej popularny. Permanentnie z monitorami

styka si´ kilka milionów osób i sp´dza przed

nimi coraz wi´cej czasu.

Telefonia komórkowa stanowi nies∏ycha-

nie dynamicznie rozwijajàcy si´ system ∏àcz-

noÊci, u˝ytkowników telefonów komórko-

wych jest ponad 200 milionów i ich liczba

stale roÊnie. Telefon komórkowy jest êród∏em

promieniowania elektromagnetycznego nie

tylko podczas rozmowy, ale zawsze, gdy jest

aktywny. Ponadto tam, gdzie zasi´g sieci jest

s∏aby, aparat zwi´ksza moc nadawania, przez

co promieniowanie jest bardziej intensywne.

Dlatego:
• Nie prowadê rozmów, gdy na wyÊwietla-

czu komórki zasi´g oznaczony jest tylko

jednà kreskà

• Pami´taj, ˝e zaraz po wystukaniu numeru

telefonu nadaje sygna∏ z mocà zbli˝onà do

maksymalnej. Dlatego przyk∏adaj go do

ucha dopiero po nawiàzaniu po∏àczenia

• Unikaj rozmów w pociàgu, samochodzie.

Gdy szybko si´ przemieszczasz, telefon

musi cz´sto zmieniaç stacje przekaêniko-

we, co powoduje nasilenie elektromagne-

tycznych fal.

W nastrój refleksyjny wprowadzi∏ uczest-

ników Konferencji, film pt. „Kwiat kobieco-

Êci”, po którym dr Marceli Klimanek – Prze-

wodniczàcy Komisji Zdrowia, Opieki Spo-

∏ecznej, Polityki Prorodzinnej, Wspierania

Osób Niepe∏nosprawnych oraz Bezpieczeƒ-

stwa przy Radzie Powiatu Raciborskiego

przedstawi∏ problematyk´ nowotworów na-

rzàdów rodnych w tym szczepienia p/HPV -

jako jednà z elementów profilaktyki.

Zagro˝enia wspó∏czesne to równie˝ spo-

˝ywanie alkoholu. W nast´pstwie picia alko-

holu przez kobiety ci´˝arne mo˝e wystàpiç

Fetal Alkohol Syndrome (FAS), czyli zespó∏

nieprawid∏owoÊci, stwierdzany u niektórych

matek spo˝ywajàcych alkohol w okresie cià-

˝y. Wówczas alkohol przenika przez ∏o˝ysko

i jest wch∏aniany w ca∏oÊci przez dziecko,

uszkadzajàc p∏ód nieodwracalnie, nawet

wtedy, kiedy matka tego nie odczuwa. Ze-

spó∏ alkoholowy p∏odu (FAS) wià˝e si´ z fi-

zycznymi, umys∏owymi i behawioralnymi

anormalnoÊciami. Jak przestawi∏a mgr Józe-

fa Kielak z Paƒstwowej Wy˝szej Szko∏y Za-

wodowej w Raciborzu – „wi´kszoÊç dzieci

z FAS charakteryzuje si´ deformacjami twa-

rzy, problemami ze wzrostem oraz trwa∏ym

uszkodzeniem mózgu. Skutki u˝ywania al-

koholu przez kobiety ci´˝arne mogà byç ró˝-

ne, dlatego nie wszystkie dzieci obarczone

zespo∏em b´dà do siebie podobne. Niektóre

z nich b´dà w wi´kszym stopniu obarczone

ni˝ pozosta∏e. Inne b´dà wykazywaç mniej

fizycznych ani˝eli zwiàzanych z zachowa-

niem si´ opóênieƒ, charakteryzujàc si´ przy

tym lekkim upoÊledzeniem umys∏owym.

Wiele spoÊród nich b´dzie mia∏o trudnoÊci

w nauce i w kontaktach spo∏ecznych.

Dzieci, które nie posiadajà pe∏noobjawo-

wego FAS, ale w ˝yciu p∏odowym by∏y nara-

˝one na dzia∏anie alkoholu sà diagnozowane

jako osoby obarczone Fetal Alkohol Effects

(FAE)”.

Mgr Dominika Kroll – w prezentacji pt:

Narkomania – radoÊç prowadzàca do Êmier-

ci, rozwin´∏a tematyk´ narkomanii, jako zja-

wiska spo∏ecznego z uwagi na skutki za˝ywa-

nia Êrodków odurzajàcych. „Na∏ogowe przyj-

mowanie Êrodków odurzajàcych powoduje

nieodwracalne zmiany w organizmie cz∏o-

wieka. Wywierajàc toksyczny wp∏yw na na-

strój prowadzi do groênych dla ˝ycia stanów

ostrego zatrucia. Natomiast wziewanie przez

d∏u˝szy czas substancji o dzia∏aniu halucyno-

gennym prowadzi do wylewów krwi do mó-

zgu, krwotoków p∏ucnych i nerkowych,

uszkadzajàcych wàtrob´. Narkotyki powodu-

jà równie˝ zmiany w oÊrodkowym uk∏adzie

nerwowym, majàc wp∏yw na osobowoÊç. Po-

wa˝nym skutkiem narkomanii jest zaka˝enie

wirusem HIV powodujàcym chorob´ AIDS.

Somatyczne skutki uzale˝nienia od narkoty-

ków najcz´Êciej ujawniajà si´ w obr´bie uk∏a-

du krà˝enia, nerwowego, oddechowego, wy-

dzielania wewn´trznego, mi´Êniowo-szkiele-

towego, a ponadto wàtroby i skóry”. Wyk∏ad

opar∏a o przepi´kne slajdy zawierajàce efekty

zdrowotne za˝ywania narkotyków. 

Pani Joanna Niedêwiecka mówiàc o cu-

krzycy, jako chorobie cywilizacyjnej i spo-

∏ecznej przestawi∏a podstawowe elementy

samopiel´gnacji i samoopieki dziecka z cu-

krzycà. PodkreÊli∏a, ˝e „dziecko z cukrzycà

powinno czuç si´ w szkole bezpiecznie, po-

winno mieç mo˝liwoÊç uczestniczenia we

wszystkich zaj´ciach z innymi dzieçmi. Wa˝-

nym elementem prawid∏owego rozwoju

i utrzymania poczucia w∏asnej wartoÊci jest

poczucie akceptacji przez otoczenie. Cukrzy-

ca wymaga d∏ugiego i systematycznego le-

czenia, du˝ej dyscypliny ˝ywieniowej, a tak-

˝e wspó∏pracy z personelem medycznym.

Jest to choroba, której nie mo˝na dobrze le-

czyç, je˝eli chory i jego rodzina nie b´dà do-

k∏adnie poinformowani o jej przyczynach,

sposobie leczenia, gro˝àcych powik∏aniach

i zasadach samokontroli. 

Zdobywanie przez dzieci i rodziców wie-

dzy o cukrzycy poprzez w∏asnà aktywnoÊç,

oraz poczucie akceptacji jest równie˝ dà˝e-

niem ku zdrowiu oraz dà˝eniem do osià-

gni´cia normoglikemii”. 

O trudno gojàcych si´ ranach mówi∏a

mgr Monika Han-Paul Hartmann Polska.

„Od kilku lat mo˝na zaobserwowaç wyraêny

wzrost zainteresowania leczeniem trudno

gojàcych si´ ran. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e

zrozumienie problemu, czyli poznanie etio-

patogenezy, wykonanie stosownej diagno-

styki i zastosowanie leczenia przyczynowego

ze szczególnym naciskiem na leczenie miej-

scowe, pozwoli w krótkim czasie zmniejszyç

skal´ problemu i poprawiç istotnie komfort

˝ycia leczonych pacjentów. ˚ycie chorego

z ranami, szczególnie z tymi przewlek∏ymi,

które nie gojà si´ miesiàcami, a cz´sto i lata-

mi, uÊwiadamia nam szereg trudnoÊci, które

wymagajà przezwyci´˝enia. Bardzo wa˝na

jest edukacja personelu medycznego, oÊwia-

ta zdrowotna oraz propagowanie w spo∏e-

czeƒstwie zasad profilaktyki. Poniewa˝ ka˝-

da rana stanowi istotny problem w praktyce

medycznej bardzo wa˝ny jest odpowiedni

dobór opatrunku. W odpowiedzi na potrze-

by rynku szereg firm wprowadzi∏o rozleg∏à

ofert´ specjalistycznych opatrunków potocz-

nie nazwanych „opatrunkami aktywnymi”.

Celem tych produktów jest stworzenie Êro-

dowiska sprzyjajàcego gojeniu, zmniejszenie

dolegliwoÊci bólowych w trakcie stosowania

i zmiany opatrunków, skrócenie czasu lecze-

nia ran oraz w konsekwencji obni˝enie kosz-

tów terapii”.

Kosmetolog, Marta Âliwiƒska zaprezen-

towa∏a problem grzybicy, jako zagro˝enia dla

cz∏owieka. Jest to coraz wi´kszy problem

spo∏eczny. Choroby grzybicze w obr´bie

stóp i paznokci sà tematami stale aktualny-

mi. Szacuje si´, ˝e co trzecia osoba mia∏a lub

ma grzybic´. Dodatkowo u 70% pacjentów

jest ona zwiàzana z infekcjà w obr´bie pa-

znokci. „Skóra i paznokcie sà zagro˝one

i podatne na infekcje grzybicza wtedy, gdy

system odpornoÊciowy skóry przestaje pra-

wid∏owo funkcjonowaç i pojawiajà si´ czyn-

niki wywo∏ujàce wzrost mo˝liwoÊci zacho-

rowania. Grzybica jest rozpowszechnionà

w Polsce i na Êwiecie chorobà zakaênà. Roz-

przestrzenia si´ przez kontakt z zarodnikami

grzyba pozostawionymi przez chorego cz∏o-

wieka bàdê zwierz´. Rzadziej dochodzi do
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▼ zaka˝enia w wyniku kontaktu z zarodnikami

grzyba znajdujàcymi si´ w glebie. Grzyby

rozwijajà si´ w cieple i wilgoci. Miejscami,

w których naj∏atwiej zaraziç si´ grzybicà sà:

szatnie klubów sportowych (si∏ownia, sale

fitness), ogólnodost´pne prysznice i przebie-

ralnie, hotelowe ∏azienki, basen, sauna, za-

k∏ady pracy, sklepy obuwnicze, gabinety ko-

smetyczne. Grzybicà mo˝emy si´ równie˝

zaraziç na skutek wspólnego u˝ywania myj-

ki czy r´cznika, a nawet korzystania z wanny

wraz z osobà zara˝onà.

Infekcje grzybicze sà schorzeniem, które

z powodu du˝ej mo˝liwoÊci rozprzestrze-

niania si´, nale˝y konsekwentnie leczyç

u wyspecjalizowanego dermatologa, a póê-

niej w gabinecie specjalistycznej piel´gnacji

stóp. Zainfekowana skóra i paznokcie sta-

nowià przez lata niebezpieczne êród∏o in-

fekcji, którymi chorzy zagra˝ajà sami sobie

(np. w rodzinie). Grzybica jest choroba na-

wracajàcà”. 

Mgr Anna Grzelka skupi∏a si´ na proble-

mie zjawiska wykluczenia spo∏ecznego.

„DoÊwiadczanie biedy przez dzieci ozna-

cza wi´kszà pora˝k´ wspó∏czesnych spo∏e-

czeƒstw ni˝ doÊwiadczanie biedy przez ludzi

doros∏ych, których ∏atwiej jest obarczyç winà

za swój los. (…) Istnienie biedy wÊród dzie-

ci i m∏odzie˝y oznacza zapowiedê, znacznie

ostrzejszych nierównoÊci spo∏ecznych

w przysz∏oÊci, poniewa˝ zmarginalizowana

m∏odzie˝ nie ma mo˝liwoÊci indywidualne-

go inwestowania we w∏asnà przysz∏oÊç. ˚y-

cie w biedzie w okresie dzieciƒstwa mo˝e

prowadziç do zaburzonego rozwoju fizycz-

nego i psychicznego oraz do ni˝szych osià-

gni´ç edukacyjnych i spo∏ecznych w przy-

sz∏oÊci. Rodziny o ma∏ych zasobach ekono-

micznych mogà w du˝o mniejszym stopniu

inwestowaç w swoje dzieci - dotyczy zakupu

dóbr, pomocy naukowych oraz zapewnienia

warunków socjalnych. Bieda oddzia∏uje nie

tylko poprzez niskà si∏´ nabywczà rodzin,

lecz tak˝e rodzice pozbawieni Êrodków fi-

nansowych mogà wykazywaç niezrównowa-

˝enie emocjonalne w stosunku do dzieci

oraz sk∏onnoÊç do depresji i irytacji - opiera-

jàc wychowanie na karaniu. Bieda doÊwiad-

czana w dzieciƒstwie ma trwa∏e konsekwen-

cje dla dalszego szeroko poj´tego rozwoju

i niejednokrotnie oznacza marne szanse na

przysz∏oÊç”. 

Na koniec konferencji mgr Piotr Kru˝o-

∏ek, kapitan po˝arnictwa, mgr Wies∏aw

Szczygielski z Powiatowej Paƒstwowej

Stra˝y Po˝arnej w Raciborzu – przedstawi-

li oraz poprowadzili warsztaty pt. „Stoso-

wanie defibrylatorów w przypadku zagro-

˝eniu zdrowia i ˝ycia”. Defibrylatory zaku-

pione przez miasto s∏u˝yç majà lokalnej

spo∏ecznoÊci, g∏ównie w skupiskach ludz-

kich, by móc umiej´tnie przeprowadziç ak-

cj´ ratowania ˝ycia. Konferencja przebiega-

∏a sprawnie a s∏uchacze z zainteresowaniem

wzbogacali wiedz´ i umiej´tnoÊci. Szcze-

gólne podzi´kowania sk∏adam osobom,

które patronowa∏y niniejszà konferencj´ –

dr Ludmile Nowackiej, dr Gra˝ynie Franek

oraz dr Marioli Bartusek, Przewodniczàcej

Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach. ■

Zespół ds. promocji zdrowia przy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zaprasza na

III Śląską Konferencję Szpitali Promujących Zdrowie
która odbędzie się 29.03.2010 roku 

w Zabrzu w Teatrze Nowym, ul. Plac Teatralny 1
Konferencja będzie obejmowała tematykę z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia

Tematy sesji:
1. Edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny jako integralna część procesu terapeutycznego 
2. Działania edukacyjno-zdrowotne podejmowane na rzecz pracowników służby zdrowia 
3. Promocja zdrowia skierowana do lokalnej społeczności 
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Osoby, które wezmą udział w konferencji otrzymają certyfikat.
Rozpoczęcie konferencji o godzinie 900.
Rejestracja uczestników od godziny 800.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: promocjazdrowia@sccs.pl do dnia 15 marca 2010 roku.
Zgłoszenie winno zawierać: nazwisko i imię, miejsce pracy, zawód, funkcja, telefon kontaktowy, uczestnictwo bierne (czynne).

Bożena Krymska 
Przewodnicząca Zespołu ds. promocji zdrowia przy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu

„ …Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb…”,
Takie hasło, towarzyszyć będzie uczestnikom tegorocznego XIII Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
Epidemiologicznych, który odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia, w Wiśle. Tematyka Zjazdu poświęcona będzie różnym
aspektom prewencji zakażeń szpitalnych. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Zjeździe. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie
internetowej pod adresem www.pspe.pl

Z poważaniem
Mirosława Malara 

Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
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Dziesięciolecie Oddziału Opieki Paliatywnej Szpitala Miejskiego
w Będzinie „Nadzieja przychodzi do cz∏owieka wraz z drugim cz∏owiekiem” 

Dante Alighieri (1265-1321)

Jubileusz powstania Oddzia∏u Opieki Pa-

liatywnej b´dziƒskiego Szpitala zosta∏

uczczony zorganizowanà 2 lutego 2010 ro-

ku Konferencjà Naukowà „Zadania opieki

paliatywnej w aspekcie historycznym i przy-

sz∏oÊciowym”, której organizatorami –

oprócz wzmiankowanego Oddzia∏u – by∏o

lokalne Ko∏o Polskiego Towarzystwa Lekar-

skiego oraz Urzàd Miasta i Starostwo Po-

wiatowe w B´dzinie. Jako miejsce Konferen-

cji wybrano Pa∏ac Mieroszewskich, po∏o˝ony

w dzielnicy B´dzina – Gzichowie. Ten baro-

kowo-klasycystyczny obiekt – wzniesiony

w 1702 roku – gromadzi zbiory archeolo-

giczne oraz etnograficzne i jest obecnie cz´-

Êcià Muzeum Zag∏´bia. 

UroczystoÊç zainicjowa∏a Msza Âwi´ta,

w KoÊciele pod wezwaniem Âwi´tej Trójcy,

koncelebrowana przez ks. kanonika Andrze-

ja St´pnia, ks. Paw∏a Rozpiàtkowskiego, ks.

Piotra PilÊniaka i ks. Paw∏a K´piƒskiego, re-

prezentujàcego biskupa Diecezji Sosnowiec-

kiej ks. dr Grzegorza Kaszaka. 

W swojej homilii, ks. Pawe∏ Rozpiàtkow-

ski, pe∏niàcy w szpitalu pos∏ug´ kapelana,

mówi∏: „Wyjàtkowy to oddzia∏. Niezwyk∏y.

Ciep∏y i jasny zarazem, tak, jak ciep∏e i jasne

jest ˝ycie. Dominuje to ciep∏o i ta jasnoÊç

nad mrozem i ciemnoÊcià Êmierci. Bo tam

w∏aÊnie Êmierç mo˝na spotkaç, dotknàç jej

niemal, oswoiç jà. Koƒczàc homili´ doda∏

„Pani Ordynator Tatiano z zespo∏em lekar-

skim, siostro Krystyno ze swoim zast´pem

m´˝nych i dzielnych kobiet, których cnoty

tak cz´sto opisuje Pismo Âwi´te, w imieniu

swoim, jestem pewien, ˝e tak˝e nas, jak je-

den tu obecnych, a tak˝e, wszystkich nie-

obecnych, bo wystarczy, ˝e myÊlàcych: Bo-

gu, przez Boga i z Bogiem – Dzi´kujemy!”

Rozpoczynajàc konferencj´, dr n. med.

Tatiana Pietrzyƒska - ordynator Oddzia∏u

Opieki Paliatywnej w B´dzinie - powita∏a

honorowych goÊci: Prezydenta Miasta B´-

dzina - Rados∏awa Barana, Starost´ Powiatu

B´dziƒskiego - Adama Lazara, burmistrzów

okolicznych miast, pos∏ów na Sejm RP, dy-

rekcj´, lekarzy i personel medyczny szpitali

B´dzina i Czeladzi oraz przedstawicieli za-

przyjaênionych oddzia∏ów opieki paliatyw-

nej i hospicjów. Jubileuszowà uroczystoÊç

zaszczyci∏a równie˝ przewodniczàca Okr´-

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

towicach, pani dr n. med. Mariola Bartusek.

Nast´pnie g∏os zabrali zaproszeni goÊcie.

W swoim wystàpieniu, pani dr n. med.

Jadwiga Pyszkowska, konsultant wojewódz-

ki w dziedzinie medycyny paliatywnej, przy-

toczy∏a histori´ sprzed 10. lat, kierujàc ̋ arto-

bliwe na pozór, a majàce du˝e znaczenie, py-

tanie do dyrektora ZOZ, doktora Jacka Ko-

∏acza: ,,Czy jeÊli pacjent b´dzie chcia∏, aby na

oddzia∏ przyszed∏ jego wierny psiak to wpu-

Êci go pan? Tak- odpowiedzia∏ dyrektor na-

szego ZOZ. Mo˝e dzi´ki tej ˝artobliwej de-

klaracji, w Szpitalu Miejskim w B´dzinie,

powsta∏ pierwszy w województwie Êlàskim,

Oddzia∏ Opieki Paliatywnej.

Po zabraniu g∏osu przez honorowych pa-

tronów i zaproszonych goÊci, dr n. med. Ta-

tiana Pietrzyƒska wyg∏osi∏a wyk∏ad inaugu-

racyjny, w którym omówi∏a dziesi´cioletnià

dzia∏alnoÊç Oddzia∏u i nakreÊli∏a plany na

przysz∏oÊç. PodkreÊli∏a, ˝e „(…) personelowi

Oddzia∏u Opieki Paliatywnej, w organizacji

pracy i warunków panujàcych w szpitalnych

murach, opieki nad pacjentem, przyÊwieca

jeden cel - aby by∏o, niemal jak w domu”.

Dalszà cz´Êç spotkania prowadzi∏a dr n.

med. Magdalena

Gawron-Kiszka .

Kolejny wyk∏ady

wyg∏osi∏a dr Ewa

Stasikowska-Dutka,

omawiajàc wspó∏-

prac´ Oddzia∏u

z Hospicjami Do-

mowymi regionu

Zag∏´bia, na prze-

strzeni 10. lat.

Dr Leszek Wol-

ny, ordynator Od-

dzia∏u Chirurgii

przedstawi∏ zasady post´powania chirurgicz-

nego u chorych poddawanych leczeniu pa-

liatywnemu. W kolejnym wyk∏adzie, dr n.

med. Maciej Hamankiewicz uzasadni∏ po-

trzeb´ wspó∏pracy interdyscyplinarnej, a dr

Andrzej Jankowski omówi∏ stosowanie

i specyfik´ radioterapii paliatywnej. W swo-

im wyk∏adzie, dr n. med. Marcin Janecki,

kierownik Zak∏adu Medycyny i Opieki Palia-

tywnej Âlàskiego Uniwersytetu Medycznego

w Katowicach, wskaza∏ wybrane aspekty ko-

munikacji pomi´dzy lekarzem i chorym, na-

tomiast, dr n. med. Jadwiga Pyszkowska,

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Medy-

cyny Paliatywnej uÊwiadomi∏a s∏uchaczom

ró˝nic´ mi´dzy umieraniem „godnym”,

a umieraniem „po ludzku”.

Podj´te kwestie spotka∏y si´ z zaintereso-

waniem s∏uchaczy, wywo∏a∏y polemiki i dys-

kusje, oraz nierzadko kontrowersje zwiàzane

z tematykà, która nadal jest stosunkowo s∏a-

bo rozpropagowana w spo∏eczeƒstwie. 

Na zakoƒczenie jubileuszowej Konfe-

rencji, organizatorzy zaplanowali wyst´py

muzykujàcych medyków i muzyków zawo-

dowych: dr Urszuli P∏azak, Marioli P∏azak-

Âcibich, dr Grzegorza Górala oraz Romu-

alda Gwizdonia. Zmiana klimatu oraz po-

cz´stunek sprzyja∏y rozmowom, wymianie

poglàdów i doÊwiadczeƒ. Na nast´pnà takà

okazj´, przyjdzie z pewnoÊcià troch´ po-

czekaç. ■

Krystyna Gabrysiak ● Piel´gniarka Oddzia∏owa 

Oddzia∏u Opieki Paliatywnej w Szpitalu Miejskim w B´dzinie
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Konkursy

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe
na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Styczeń 2010, Luty 2010
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii: Stanisława Pasoń
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Nefrologiczno-Wewnętrznego: Barbara Dębska
Pielęgniarka Oddziału Chirurgicznego Ogólnego: Mirosława Borkowska
Pielęgniarka Oddziału Gastrologiczno-Wewnętrznego: Henryka Lodwich
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej: Edyta Kolekta

SP Szpital Kliniczny SUM w Katowicach 
Pielęgniarka Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej: Krystyna Michno

SP ZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału II Chorób Wewnętrznych i Diabetologii: Justyna Pilarz

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

Podzi´kowanie dla Pani Haliny Humeniuk, Naczelnik Wydzia∏u Zdrowia w Jastrz´biu, za zorganizowanie
i udost´pnienie sali wyk∏adowej. 
Ks. Proboszczowi Markowi Szkud∏o oraz kierownictwu i wyk∏adowcom kursu piel´gniarstwa Êrodowiskowego, 
dzi´kujà s∏uchaczki kursu kwalifikacyjnego piel´gniarstwa Êrodowiskowego z Jastrz´bia Zdroju.

Serdecznie dzi´kujemy Naczelnej Piel´gniarce Okr´gowego Szpitala Kolejowego w Katowicach-Ligocie Pani Annie
Janik oraz po∏o˝nym tego szpitala, które wspar∏y swoje kole˝anki z GórnoÊlàskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w Katowicach-Ligocie w ratowaniu ˝ycia m∏odej pacjentki. DziÊ niejednokrotnie trudno jest podjàç dobrà decyzj´
w krótkim czasie, ale Wasza decyzja jest dowodem na màdroÊç, lojalnoÊç i odpowiedzialnoÊç. 
Za to wszystko bardzo Wam dzi´kujemy.

Renata Ciemierz
Naczelna Piel´gniarka GórnoÊlàskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligocie

Mariola Bartusek
Przewodniczàca Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

Serdecznie dzi´kuj´ zespo∏owi piel´gniarskiemu i lekarskiemu
pracujàcemu pod kierunkiem Profesora Mariana Zembali Ordynatora Oddzia∏u Pooperacyjnego oraz
Piel´gniarki Oddzia∏owej Oddzia∏u Pooperacyjnego – Pani Ewy Wilczewskiej w Âlàskim Centrum Chorób Serca
w Zabrzu za pe∏nà troski i oddania opiek´ nad mamà – Leokadià Bartusek.
Mama by∏a wspania∏à kobietà i matkà, dobrà i czu∏à, oddanà swej pracy piel´gniarkà Êrodowiskowà.

W imieniu swoim i rodziny bardzo dzi´kuj´
Mariola Bartusek

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



Zaproszenie

Szanowne Kole˝anki i Koledzy!!!
W imieniu Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

serdecznie zapraszamy na uroczyste obchody 
Mi´dzynarodowego Dnia Piel´gniarek i Dnia Po∏o˝nej 

które odb´dà si´ w dniu 6 maja 2010 roku 
w GórnoÊlàskim Centrum Kultury w Katowicach.
Nasze Êwi´towanie rozpoczniemy o godzinie 1500.

Mi∏ym akcentem b´dzie zabawa z Kabaretem Ani Mru Mru!!!
Niech Ka˝dy z Was ju˝ dziÊ czuje si´ zaproszony!!!

…i  ani mru mru…

Osoby ch´tne do udzia∏u proszone sà o pobranie ze strony internetowej 
OIPiP zg∏oszenia i przes∏anie do Biura OIPiP. Liczba miejsc ograniczona. 

W przypadku wykorzystania wszystkich dost´pnych miejsc stosowna
informacja znajdzie si´ na stronie g∏ównej OIPiP.

Wi´cej informacji znajdziecie na stronie www.izbapiel.katowice.pl
lub pod numerem telefonu 32 209 04 15-17 wew. 14 

w Dziale merytorycznym.
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„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, odesz∏aÊ tak nagle…”

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

Z wielkim żalem i ogromnym smutkiem,
żegnamy

Naszą Drogą Koleżankę
Elżbietę Leszczyńską

Pielęgniarkę pełną ciepła, dobroci serca,
oddaną pacjentom, 

życzliwą, serdeczną i koleżeńską
Pełni zadumy nad ulotnością życia,

pozostajemy w żalu 
i łączymy się w bólu z Rodziną

Wszystkie koleżanki pielęgniarki i położne
oraz współpracownicy

Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu

Cz∏owiek jest wielki, nie przez to co ma,
nie przez to kim jest, lecz przez to czym

dzieli si´ z innymi
Jan Pawe∏ II

Z głębokim żalem, żegnam z powodu
przedwczesnej śmierci,

Elę Leszczyńską
Byłaś ciepła, troskliwa, 
serdeczna i perfekcyjna,
w każdym swoim czynie

Kochałaś ludzi i wzbudzałaś ich zaufanie
Wszystkim pomagałaś

Dziękuję, że było mi dane,
pracować z Tobą i również prywatnie, 

być Twoją koleżanką
Zostawiłaś w moim sercu, smutek i pustkę

Mężowi, Synowi oraz Rodzinie
składam wyrazy szczerego współczucia

Ewa Lenczewska

˚yje ten kto pozostaje w sercach bliskich…
Naszej Koleżance 

Barbarze Sułkowskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
Mamy

składa personel Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu

Wyrazy współczucia z powodu śmierci 
Mamy

Koleżance Urszuli Hachuła
składa personel Stacji Dializ Tychy 

Pani Teresie Matysek 
Pielęgniarce Oddziału Neurologii

WSS Nr 4 w Bytomiu
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Mamy

składają koleżanki z Oddziału

Łącząc się w głębokim żalu i smutku
z powodu tragicznej śmierci

syna Adama 
Koleżance Jadwidze Ruszer
wyrazy szczerego współczucia

składają Pielęgniarka Naczelna oraz pielęgniarki
i położne Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Wiadomość o śmierci syna Adama
wstrząsnęła nami dogłębnie

Nie odchodzi ten kto pozostaje 
w sercach bliskich…

Koleżance Gabrysi Gąsior 
serdeczne wyrazy współczucia

z powodu nagłego zgonu 
Męża

składają Maria Kasiorowska NZOZ Medycyna Szkolna
Żory oraz Janina Lipina NZOZ Medycyna Szkolna Zabrze

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca 
Koleżance Małgorzacie Mizgała 

składają Przełożona oraz pielęgniarki i położne
Szpitala Powiatowego w Mikołowie

Koleżance Magdalenie Jadaś
Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

Taty 
składają pielęgniarki i położne

Oddziału Patologii Noworodka GCZD w Katowicach 

Pielęgniarce Teresie Ozioro
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca
składają pracownicy Oddziału Dermatologii

Szpitala Miejskiego w Zabrzu

Bliscy sercu zawsze pozostajà w pami´ci…
Pielęgniarce Oddziałowej

Bożenie Nurzyńskiej
szczere wyrazy współczucia 

z powodu śmierci
Taty

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki
Oddziałowe i Koordynujące, Pielęgniarki

Epidemiologiczne oraz współpracownicy z Oddziału
Chirurgii Przewodu Pokarmowego SP CSK

im. prof. Kornela Gibińskiego SUM w Katowicach
Naszej Koleżance Urszuli Król

szczere wyrazy współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
składa personel Oddziału Dermatologicznego

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 3 
w Rybniku 

Naszej Drogiej Koleżance 
Ewie Kaczmarek

Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci

Mamy
składa cały zespół Oddziału Internistycznego II

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego

im. B. Hagera w Tarnowskich Górach

Koleżance Halinie Śmieja  
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy
składają Naczelna Pielęgniarka Szpitala

Specjalistycznego  Nr 2 w Bytomiu

oraz wszystkie koleżanki z Kliniki Położnictwa,

Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu  

Naszej Koleżance Grażynie Kruk
Z powodu śmierci

Mamy
szczere wyrazy współczucia 

składają pielęgniarki
z NZOZ Medycyna Szkolna w Tychach

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

W dniu 21.01.2010 r. 

odeszła na wieczny dyżur

Nasza Koleżanka Marysia Kania
Zawsze życzliwa, serdeczna, koleżeńska

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci
Przełożona Pielęgniarek oraz pielęgniarki

i położne Szpitala w Będzinie
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Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zawiadamia, 
iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Pan Jarosław Panek, 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:
06.01.2010 r.
20.01.2010 r.
03.02.2010 r.
17.02.2010 r.
03.03.2010 r.
17.03.2010 r.

31.03.2010 r.
07.04.2010 r.
21.04.2010 r.
05.05.2010 r.
19.05.2010 r.
02.06.2010 r.

16.06.2010 r.
30.06.2010 r.
07.07.2010 r.
21.07.2010 r.
04.08.2010 r.
18.08.2010 r.

01.09.2010 r.
15.09.2010 r.
29.09.2010 r.
06.10.2010 r.
20.10.2010 r.
03.11.2010 r.

17.11.2010 r.
01.12.2010 r.
15.12.2010 r.

Harmonogram dyżurów Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uprzejmie zawiadamia, 

iż Przewodnicząca Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach –
Pani mgr Danuta Rudzka-Cesarz pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godzinach od 1500 do 1700,

natomiast członkowie Okręgowego Sądu w godzinach od 1300 do 1500.

Terminy dyżurów:
13.01.2010 r.
27.01.2010 r.
10.02.2010 r.
24.02.2010 r.
10.03.2010 r.

24.03.2010 r.
14.04.2010 r.
28.04.2010 r.
12.05.2010 r.
26.05.2010 r.

09.06.2010 r.
23.06.2010 r.
14.07.2010 r.
28.07.2010 r.
11.08.2010 r.

25.08.2010 r.
08.09.2010 r.
22.09.2010 r.
13.10.2010 r.
27.10.2010 r.

10.11.2010 r.
24.11.2010 r.
08.12.2010 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




