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Szanowne Kole˝anki i Koledzy

Od ponad pó∏ wieku, wszystkie kraje Êwiata, zgodnie z rezolucjà

Zgromadzenia Ogólnego ONZ (1954) celebrujà Mi´dzynarodowy Dzieƒ

Dziecka w ró˝nych datach, choç rodowód troski o godne dzieciƒstwo i prawa

dziecka, wyra˝ony poprzez przyj´cie Deklaracji Praw Dziecka, si´ga 1924

roku. W naszym kraju i w innych paƒstwach z naszego by∏ego politycznego

bloku, uznajemy Dzieƒ Dziecka w dniu 1 czerwca, z inicjatywy Âwiato-

wej Federacji Kobiet Demokratycznych, zg∏oszonej w 1949 roku. 

W nawiàzaniu do tego Êwi´ta, w niniejszym numerze prezentujemy 

wybrane zagadnienia z po∏o˝nictwa, z perspektywy edukacji przysz∏ych 

rodziców, organizacji pracy po∏o˝nej w bloku porodowym, wspó∏pracy 

po∏o˝nej z kobietami rodzàcymi oraz praw matki do porodu rodzinnego.

Sygnalizujemy tendencj´ do zmian aktywnego po∏o˝nictwa na aktywnoÊç

kobiet rodzàcych.

Ponadto, majàc na uwadze nasz sta∏y rozwój profesjonalny i jakoÊç

Êwiadczonych us∏ug, ponownie przedstawiamy Paƒstwu bezp∏atnà ofert´

szkoleniowà OIPiP, realizowanà w ramach projektu finansowanego ze

Êrodków Unii Europejskiej.

Zach´cam do lektury

Krystyna ¸ukasz-Paluch

Poza czasem
zas∏uchani w cisz´
unosimy si´
pytasz co u mnie

na rozpostartych
skrzyd∏ach
jaÊnieje niebo

Z Tomiku wierszy 
Bronis∏awy Sibigi

„Skrzyd∏a”
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Nasze Święta

Majowe obchody naszych zawodowych

Êwiàt, prze˝ywaliÊmy wyjàtkowo

podnioÊle, a jednoczeÊnie w cieniu narodo-

wej i ludzkiej tragedii smoleƒskiej. Uroczy-

stoÊç w dniu 6 maja 2010 r., zorganizowana

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

nych, zgromadzi∏a kilkaset piel´gniarek i po-

∏o˝nych w GórnoÊlàskim Centrum Kultury

w Katowicach. W niecodziennych rolach re-

˝ysera spotkania i konferansjera wystàpi∏a

Pani Mariola Bartusek Przewodniczàca OR-

PiP wspólnie z Panem Wojciechem Skow-

roƒskim z Polskiego Radia w Katowicach. 

Podnios∏y klimat uroczystoÊci stworzy∏y

poczty sztandarowe i pieÊƒ Gaude Mater Po-

lonia w wykonaniu Chóru „Ogniwo” pod

dyrekcjà Krzysztofa Martyniaka. Poczty

sztandarowe reprezentowa∏y: Zarzàd Od-

dzia∏u Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-

skiego w Katowicach, Âlàski Uniwersytet

Medyczny w Katowicach i Wy˝szà Szko∏´

Planowania Strategicznego w Dàbrowie

Górniczej.

Obecni na uroczystych obchodach, uczci-

li chwilà ciszy tragicznà Êmierç Piel´gniarki,

Senator Janiny Fetliƒskiej i Krystyny Boche-

nek, Senator ziemi Êlàskiej oraz Pana Prezy-

denta prof. Lecha Kaczyƒskiego, Jego Ma∏-

˝onki Pani Marii Kaczyƒskiej i pozosta∏ych

osób tego tragicznego lotu. Po wspomnie-

niu o tragedii pod Smoleƒskiem i jej Êmier-

telnych ofiarach wys∏uchaliÊmy arii – Lancia

Ch`io pianga z opery Rinaldo George Fride-

rica Handla w pi´knym wykonaniu Ma∏go-

rzaty Muszyƒskiej.

UroczystoÊç zaszczycili swojà obecnoÊcià
dostojni goÊcie, w osobach: 
• Zygmunt ¸ukaszczyk – Wojewoda Âlàski

• Bo˝ena Siedlecka – Zast´pca Dyrektora

Wydzia∏u Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej

Urz´du Marsza∏kowskiego Województwa

Âlàskiego

• Piotr Uszok – Prezydent Miasta Katowice

• Krystyna Siejna – Wiceprezydent Miasta

Katowice

• El˝bieta Buczkowska – Prezes NRPiP

• Beata Cholewka – Dyrektor Departa-

mentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych Minister-

stwa Zdrowia

• Beata Ochocka – Konsultant Krajowy

w dziedzinie Piel´gniarstwa Epidemiolo-

gicznego

• Halina Synakiewicz – Przewodniczàca

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

w Cz´stochowie

• Jacek Kozakiewicz – Przewodniczàcy

Okr´gowej Rady Lekarskiej w Katowi-

cach

• dr Gra˝yna Franek – Przewodniczàca Za-

rzàdu Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa

Piel´gniarskiego w Katowicach

• Dorota Kasiƒska – Skarbnik Oddzia∏u

Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa

Po∏o˝nych w Katowicach

• Miros∏awa Malara – Konsultant Woje-

wódzki w dziedzinie piel´gniarstwa epide-

miologicznego, Prezes Polskiego Stowa-

rzyszenia Piel´gniarek Epidemiologicz-

nych

Wielka gala!

▼
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• Ma∏gorzata Lipiƒska – Przewodniczàca

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

w Katowicach I i II kadencji.

• prof. dr hab. n. med. Andrzej Ma∏ecki –

Rektor Wy˝szej Szko∏y Planowania Strate-

gicznego w Dàbrowie Górniczej

• doc. dr Jerzy Siemianowicz – Dziekan Za-

miejscowego Wydzia∏u Nauk o Zdrowiu

w Tychach Âlàskiej Wy˝szej Szko∏y Zarzà-

dzania im. Genera∏a Jerzego Zi´tka w Ka-

towicach

• dr n. biol. Maria Trzeciak – Prodziekan

Zamiejscowego Wydzia∏u Nauk o Zdro-

wiu w Tychach Âlàskiej Wy˝szej Szko∏y

Zarzàdzania im. Genera∏a Jerzego Zi´tka

w Katowicach

• dr n. med. Bogumi∏a Braczkowska – Dzie-

kan Wydzia∏u Opieki Medycznej Wy˝szej

Szko∏y Medycznej w Sosnowcu

• dr n. med. Beata Naworska – Kierownik

Zak∏adu Propedeutyki Po∏o˝nictwa Kate-

dry Wydzia∏u Opieki Zdrowotnej SUM

w Katowicach 

• mgr Teresa Ró˝aƒska – Okr´gowy Inspek-

tor Pracy Paƒstwowej Inspekcji Pracy

w Katowicach

• Jan Sarna – Dyrektor Fundacji Rozwoju

Kardiochirurgii w Zabrzu

• Iwona Borchulska – Przewodniczàca

Ogólnopolskiego Zwiàzku Zawodowego

Piel´gniarek i Po∏o˝nych Zarzàd Regionu

Âlàskiego

• Dorota Horodyƒska – Prezes Krajowego

Zwiàzku Pracodawców Niepublicznych

Zak∏adów Opieki Zdrowotnej – Porozu-

mienie Âlàskie

• Violetta Dytko – Sekretarz Krajowego

Zwiàzku Pracodawców Niepublicznych

Zak∏adów Opieki Zdrowotnej – Porozu-

mienie Âlàskie

• Ryszard Rudnik – Dyrektor Szpitala Rejo-

nowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

• Maria Labus – Prezes Oddzia∏u Katolic-

kiego Stowarzyszenia Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych Polskich w Katowicach

• Bronis∏awa Sibiga i Ewa Willaume-Pielka

– autorki tomików wierszy wydanych

przez OIPiP w Katowicach.

Wielu z dostojnych goÊci przekazywa∏o

s∏owa szacunku, ˝yczliwoÊci, serdecz-

noÊci do naszych grup zawodowych i pi´kne

kwiaty.  

SpoÊród goÊci wystàpili: Wojewoda –

Zygmunt ¸ukaszczyk, wspólnie z Irene-

uszem Ryszkiem – Dyrektorem Wydzia∏u
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Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowot-

nej, Prezydent Miasta Katowice – Piotr

Uszok, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej –

Jacek Kozakiewicz. W imieniu Minister

Zdrowia Ewy Kopacz, list z ˝yczeniami od-

czyta∏a Pani Dyrektor Departamentu Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych Beata Cholewka. Od

Rady Naczelnej Piel´gniarek i Po∏o˝nych

˝yczenia z∏o˝y∏a Prezes – El˝bieta Buczkow-

ska. Skarbnik Polskiego Towarzystwa Po-

∏o˝nych odczyta∏a list od Przewodniczàcej

Stowarzyszenia – Ewy Tabor.

Ponadto listy gratulacyjne przys∏ali: 
• Beata Ma∏ecka-Libera, Pose∏ na Sejm RP

• Bp Stefan Regmunt, Przewodniczàcy Ze-

spo∏u KEP ds. Duszpasterstwa S∏u˝by

Zdrowia

• Prof. dr hab. n. med. Ewa Malara-Tende-

ra, Rektor Âlàskiego Uniwersytetu Me-

dycznego w Katowicach

• Mariusz Kleszczewski, Cz∏onek Zarzàdu

Województwa Âlàskiego.

WÊród wielu ˝yczeƒ i sk∏adanych gratu-

lacji przez goÊci uczestniczàcych w uroczy-

stoÊci i osoby przekazujàce ˝yczenia w for-

mie nades∏anych dyplomów, odczytywa-

nych przez Mariol´ Bartusek Przewodniczà-

cà ORPiP, by∏ równie˝ wyjàtkowy prezent.

Pan Ryszard Rudnik, Dyrektor Szpitala Re-

jonowego im. dr. Józefa Rostka w Racibo-

rzu, przekaza∏ obraz Florencji Nightingale,

jako dar Szpitala dla Okr´gowej Izby Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach.

Dostojni GoÊcie, którzy przybyli na uro-

czystoÊç, otrzymali Kodeks etyki za-

wodowej piel´gniarki i po∏o˝nej Rzeczypo-

spolitej Polskiej uchwalony przez IV Krajo-

wy Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych w War-

szawie w 2003 r., przepisany r´cznie przez

mgr Ew´ Willaume-Pielk´, nestork´ Êlàskich

piel´gniarek. Ten unikalny zapis Kodeksu

w pi´knej oprawie, zosta∏ wydany nak∏adem

OIPiP w Katowicach. GoÊcie otrzymali te˝,

ksià˝k´ poetyckà Bronis∏awy Sibigi pt.

„Skrzyd∏a” wydanà przez OIPiP w Katowi-

cach w 2009 r. 

Niezwyk∏ym prze˝yciem dla wszystkich

uczestników spotkania by∏o odÊpiewanie

Hymnu Piel´gniarskiego przez Ma∏gorzat´

Muszyƒskà, solistk´ i Chór Mieszany

„Ogniwo” pod dyrekcjà Krzysztofa Marty-

niaka, przy akompaniamencie Sabiny Jasz-

czyk. Hymn zosta∏ opracowany na 4 g∏osy

specjalnie na t´ okazj´ i po raz pierwszy

wykonany w tej wersji. PieÊƒ, która towa-

rzyszy nam zawsze w czasie wa˝nych wyda-

rzeƒ, symbol naszej to˝samoÊci, jednoÊci,

si∏y zawodowej i odr´bnoÊci, odtworzona

by∏a z wyjàtkowym mistrzostwem. U wielu

osób wywo∏a∏a ∏zy wzruszenia i drgnienie

serca.

Po odÊpiewaniu Hymnu Piel´gniarskiego

rozpocz´∏a si´ ceremonia odznaczeƒ. W cza-

sie uroczystoÊci, szeÊç Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych zosta∏o odznaczonych Medalami „Za

Zas∏ugi Dla Ochrony Zdrowia”. 
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W imieniu 

Okr´gowej Rady

Piel´gniarek 

i Po∏o˝nych 

w Katowicach

wszystkim goÊciom oraz

kole˝ankom i kolegom

dzi´kuj´ 

za wspania∏à

zabaw´!!!

Przewodniczàca

Mariola Bartusek
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Odznaczenia zosta∏y przyznane przez Mi-

nistra Zdrowia piel´gniarkom i po∏o˝nej na-

szego regionu na wniosek Zarzàdu Oddzia∏u

Âlàskiego Polskiego Towarzystwa Piel´gniar-

skiego. 

Odznak´, jako szczególne wyró˝nienie
w uznaniu osiàgni´ç, otrzyma∏y:

• Mariola Bartusek, Przewod-

niczàca Okr´gowej Rady

Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach

• Gra˝yna Franek, Przewodni-

czàca Polskiego Towarzy-

stwa Piel´gniarskiego w Ka-

towicach, cz∏onek ORPiP

IV i V kadencji 

• Krystyna Klimaszewska, Pie-

l´gniarka koordynujàca

w Przychodni Wielospecjali-

stycznej przy Szpitalu Rejo-

nowym w Raciborzu 

• Krystyna Król, Pe∏nomocnik

ds. ISO w Zak∏adzie Lecz-

nictwa Otwartego w Ja-

worznie 

• Gra˝yna Porwolik, Asystent

ds. opieki piel´gniarskiej

w Zak∏adzie Piel´gnacyjno-

Opiekuƒczym w ¸aziskach

Górnych 

• Maria ˚aliƒska, Po∏o˝na

w Szkole Rodzenia i Poradni

K w Zak∏adzie Lecznictwa

Otwartego w Jaworznie. 

Ponadto, 22. osobom na wniosek Okr´-

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

towicach, Naczelna Rada Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych przyzna∏a „ Wyró˝nienia Za Zas∏u-

gi Dla Samorzàdu Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych”.

To zaszczytne odznaczenie otrzyma∏y na-
st´pujàce osoby: 

• Ma∏gorzata Borzucka-Wolf,

Kierownik Kursów Kwalifi-

kacyjnych „Piel´gniarstwo

w opiece D∏ugoterminowej”

od 2000 r. 

• Edward Bo˝ek, Wiceprze-

wodniczàcy ORPiP I kaden-

cji

• Maria Brzeziƒska, Przewod-

niczàca ORPiP III i IV ka-

dencji, Cz∏onek ORPiP II

i V kadencji, Przewodniczà-

ca Komisji ds. Standardów

w I i II kadencji

• Joanna Chmielowiec, Prze-

wodniczàca Zespo∏u ds. Na-

uczycieli Zawodu w III ka-

dencji

• Anna Dyl, Przewodniczàca

Sekcji Piel´gniarek Epide-

miologicznych Ziemi Âlà-

skiej

• Gra˝yna Franek, Cz∏onek

ORPiP IV i V kadencji,

Przewodniczàca Komisji

Kszta∏cenia IV i V kadencji

• Krystyna Grzegorczyk, Kie-

rownik Kursów Kwalifika-

cyjnych Piel´gniarstwo Ro-

dzinne dla Piel´gniarek od

2000 r.

• Danuta Karczewska-W∏osek,

Skarbnik ORPiP I kadencji

• Beata ¸udzik, Za∏o˝ycielka

i Przewodniczàca Sekcji Pie-

l´gniarek Endoskopowych

w II kadencji

• Gra˝yna Malczyk, Cz∏onek

ORPiP III kadencji, Cz∏onek

Komisji Rewizyjnej IV

i V kadencji

• Urszula Mizerska, Kierow-

nik Kursów Specjalistycz-

nych EKG oraz Kursów Do-

kszta∏cajàcych „Zasady Pod-

noszenia i Przemieszczania

chorych” od 2000 r.

• Barbara Mro˝ek, Cz∏onek

ORPiP II kadencji, Prze-

wodniczàca Komisji Organi-

zacyjnej I kadencji

• Celina Najduch, Kierownik

Kursów Kwalifikacyjnych

Piel´gniarstwo Psychiatrycz-

ne dla Piel´gniarek oraz Spe-

cjalizacji Piel´gniarstwo Psy-

chiatryczne od 2000 r.

• Stanis∏awa Petrolewicz, Cz∏o-

nek ORPiP I i II kadencji,

Przewodniczàca Komisji ds.

Wspó∏pracy z Zagranicà I i II

kadencji

• Jolanta Sak∏ak, Za∏o˝ycielka i Przewodni-

czàca Zespo∏u ds. Instrumentariuszek w III

kadencji

• Beata Sznajder, Za∏o˝ycielka

i Przewodniczàca Zespo∏u

ds. Piel´gniarek Dializacyj-

nych w IV kadencji

▼
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• Teresa Szo∏tys, Kierownik

Kursów Kwalifikacyjnych

Piel´gniarstwo Rodzinne dla

Piel´gniarek od 2000 r.

• Janina Wojtczak, Cz∏onek

ORPiP II i III kadencji, Prze-

wodniczàca Komisji Kszta∏ce-

nia III Kadencji i Wiceprze-

wodniczàca IV i V kadencji

• Urszula Wolny, Cz∏onek

ORPiP od I kadencji do na-

dal, Sekretarz ORPiP II i III

kadencji, Wiceprzewodni-

czàca ORPiP IV kadencji

• Iwona Woêniak, Przewodni-

czàca Zespo∏u ds. Piel´gnia-

rek pracujàcych w sterylizacji

II, IV i V kadencji, Kierow-

nik Kursów Dokszta∏cajà-

cych „˚ywienie enteralne

i parenteralne” oraz „Podsta-

wy sterylizacji”

• Urszula Wyszkowska, Kie-

rownik Kursów Kwalifika-

cyjnych Piel´gniarstwo Ope-

racyjne dla Piel´gniarek i Po-

∏o˝nych od 2000 r.

• Maria Zarembska, Cz∏onek

Okr´gowego Sàdu Piel´-

gniarek i Po∏o˝nych II i III

kadencji, Cz∏onek Komisji

Rewizyjnej IV i V kadencji.

Niecodziennà formà wyró˝nienia by∏o

wr´czenie tóg s´dziowskich cz∏onkom

Okr´gowego Sàdu Piel´gniarek i Po∏o˝nych.

Togi w imieniu cz∏onków Sàdu odebra∏y:

Przewodniczàca Danuta Rudzka-Cesarz

oraz cz∏onkowie: Anna Stolarczyk i El˝bieta

Szynalik.

I znowu gratulacje, kwiaty, dyplomy, po-

dzi´kowania odznaczonych osób zakoƒczy∏y

bardzo istotnà cz´Êç tej podnios∏ej uroczy-

stoÊci.

Po wr´czeniu odznaczeƒ, chwili refleksji

towarzyszy∏a muzyka – Wielki walc rewiowy

wykonywany by∏ przez chór z partiami

solowymi.

Nazakoƒczenie obchodów naszych

Êwiàt, mi∏ym akcentem by∏a wspól-

na zabawa z aktorami Kabaretu Ani Mru

Mru oraz rozmowy, wspomnienia i po˝e-

gnania przy lampce wina. 

Krystyna ¸ukasz-Paluch
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XXVNadzwyczajny Okr´gowy

Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝-

nych w Katowicach odby∏ si´ w dniu 6 ma-

ja w GórnoÊlàskim Centrum Kultury w Ka-

towicach.

Zjazd rozpocz´∏a Przewodniczàca OR-

PiP w Katowicach Mariola Bartusek witajàc

serdecznie wszystkich delegatów i uczestni-

ków Zjazdu.

Po otwarciu Zjazdu przystàpiono do wy-

boru Prezydium Zjazdu oraz Komisji Zjaz-

dowych. Przewodniczàcà Zjazdu zosta∏a

Czes∏awa Brylak-KozdraÊ, Wiceprzewodni-

czàcym Bartosz Szczud∏owski, Sekretarzem

Ma∏gorzata Baran. 

Przewodniczàcà Komisji Mandatowej zo-

sta∏a El˝bieta Szynalik, Przewodniczàcà Ko-

misji Uchwa∏ i Wniosków – Anna Grelow-

ska.

Komisja Mandatowa stwierdzi∏a prawo-

mocnoÊç Zjazdu, gdy˝ na ogólnà liczb´ 549

delegatów w Zjeêdzie wzi´∏o udzia∏ 344 de-

legatów, co stanowi∏o 62,65% uprawnio-

nych do g∏osowania.

Zjazd zosta∏ zwo∏any w celu dokonania

wyboru nieruchomoÊci z przeznaczeniem na

oÊrodek integracji i kszta∏cenia piel´gniarek

i po∏o˝nych.

Po przedstawieniu przez Przewodniczàcà

ORPiP Mariol´ Bartusek propozycji nieru-

chomoÊci do zakupu, Zjazd podjà∏ Uchwa∏´

nr 1/2010 XXV Nadzwyczajnego Zjazdu

Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowicach

w sprawie zakupu nieruchomoÊci zlokalizo-

wanej w ¸aziskach Górnych przy ul. Wodnej

15, z przeznaczeniem jej na zorganizowanie

oÊrodka integracji i kszta∏cenia piel´gniarek

i po∏o˝nych.

Po zakoƒczeniu obrad i krótkiej przerwie,

specjalnie dla Delegatów na Okr´gowy

Zjazd Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Katowi-

cach, z okazji zbli˝ajàcego si´ Mi´dzynaro-

dowego Dnia Piel´gniarek i Dnia Po∏o˝nej,

wystàpi∏a grupa IWIA z programem arty-

stycznym „Operetka wczoraj i dziÊ”.

Sekretarz 
XXV Okr´gowego Zjazdu 

Piel´gniarek i Po∏o˝nych 
w Katowicach

Ma∏gorzata Baran

Ośrodek integracji i kształcenia pielęgniarek i położnych
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20-22 kwietnia

21 kwietnia

22 kwietnia
22 kwietnia

23 kwietnia

23 kwietnia

27 kwietnia
27 kwietnia

29 kwietnia

3 maja

4 maja
5 maja

6 maja

6 maja

7 maja

9 maja

10 maja

10 maja

10-13 maja

11 maja
11 maja

12 maja

12 maja

12 maja

13 maja

14 maja

14 maja

14 maja

18 maja

18 maja

W Szczyrku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Położnych „Narodziny w Europie i na świecie” zorga-
nizowana przez Zespół położnych przy ORPiP w Katowicach. W uroczystym otwarciu Konferencji udział
wziął Sekretarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas któ-
rego podjęto 12 uchwał.
Odbyło się posiedzenie Komisji Kształcenia.
Odbyło się posiedzenie Komisji Etyki.
W Wyższej Szkole Medycznej w Sosnowcu odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom stu-
diów pomostowych. W uroczystości udział wzięła Pani Jadwiga Zasuń, członek ORPiP.
W Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu odbyło się uroczyste otwarcie oraz prezentacja zmodernizowanej
Poradni Kardiologicznej, w której udział wzięła Pani Krystyna Cieślik, członek ORPiP.
Odbyło się IX Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek wzięła udział w Nadzwyczajnym Posiedzeniu Naczelnej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Warszawie.
Odbyły się Uroczyste Obchody Święta Narodowego 3 Maja oraz 89 Rocznicy Wybuchu III Powstania Ślą-
skiego, w których udział wzięła Pani Mariola Paliga, członek ORPiP.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 15 uchwał.
W Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach obradował XXV Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.
W Górnośląskim Centrum Kultury w Katowicach odbyły się uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia
Pielęgniarek i Dnia Położnej.
Odbyło się spotkanie pielęgniarek i położnych zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgnia-
rek i Dnia Położnej zorganizowane przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu. W spotkaniu udział wzięła Prze-
wodnicząca Komisji Rewizyjnej Ewelina Chrzęstek.
W Bytomskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia
Położnej, w której udział wzięła Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek.
W Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach odbyło się spotkanie z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Pielęgniarek, w którym wzięła udział Przewodnicząca Mariola Bartusek oraz Wice-
przewodnicząca Komisji Etyki przy ORPiP w Katowicach Hanna Paszko.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.
W Dąbrowie Górniczej odbył się I Międzynarodowy Przegląd Umiejętności Artystycznych Domów Pomocy
Społecznej. W uroczystej inauguracji udział wzięli Redaktor prowadzący Biuletynu Informacyjnego OIPiP
„Nasze Sprawy” Krystyna Łukasz-Paluch oraz Sekretarz Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Odbyło się posiedzenie Komisji Socjalnej.
Przewodnicząca ORPIP Mariola Bartusek uczestniczyła w posiedzeniu Komisji Ochrony Pracy przy
Okręgowym Inspektorze Pracy w Katowicach.
Delegatki na Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych ze Świętochłowic zorganizowały spotkanie z okazji
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej, w którym uczestniczyła Przewodnicząca Mariola
Bartusek.
W Krakowie odbyła się uroczysta gala w ramach Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Dnia Położnej zor-
ganizowana przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych. W uroczystości udział wziął Sekre-
tarz ORPiP Bartosz Szczudłowski.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek uczestniczyła w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pie-
lęgniarki i Dnia Położnej zorganizowanym przez GZLA w Katowicach.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek uczestniczyła w spotkaniu z okazji Międzynarodowego Dnia Pie-
lęgniarki i Dnia Położnej zorganizowanym w NZOZ Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
W katowickim Domu Lekarza odbyła się Konferencja „Opieka Paliatywna w Pediatrii”, w której uczestniczy-
ła Przewodnicząca Mariola Bartusek.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek uczestniczyła w posiedzeniu Stałego Zespołu Roboczego
WDKS ds. Ochrony Zdrowia.
W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 7 SUM Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof.
Leszka Gieca w Katowicach odbyło się uroczyste odsłonięcie popiersia profesora Leszka Gieca. W uro-
czystości udział wzięła Wiceprzewodnicząca ORPiP Czesława Brylak-Kozdraś.

Kalendarium 20.04.2010 r. – 19.05.2010 r.

▼
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
ORPiP w Katowicach 

w dniu 5 maja 2010 roku 
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w dniu 7 kwietnia
2010 roku,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 21
kwietnia 2010 roku,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek i listy członków OIPiP
w Katowicach,

• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach,

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

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu położnej oraz wpisu do rejestru
położnych i listy członków OIPiP w Ka-
towicach,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych,

• zmiany wpisów do rejestru podmiotów
prowadzących kształcenie podyplo-
mowe pielęgniarek i położnych,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska kie-
rownicze w zakładach opieki zdrowotnej,

• zorganizowania przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach kursów w ramach kształcenia po-
dyplomowego,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• refundacji kosztów kształcenia,
• składu Zespołu ds. pielęgniarstwa kar-

diologicznego,
• zorganizowania III Ogólnopolskiej Kon-

ferencji „Szpital bez bólu”.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
ORPiP w Katowicach 

w dniu 19 maja 2010 roku 
Podjęto uchwały w sprawie:
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w dniu 5 maja 2010 roku,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki oraz wpisu do reje-
stru pielęgniarek i listy członków OIPiP
w Katowicach,

• skreślenia z rejestru pielęgniarek i listy
członków OIPiP w Katowicach,

• wydania duplikatu zaświadczenia o pra-
wie wykonywania zawodu pielęgniarki,

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

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu położnej oraz wpisu do rejestru
położnych i listy członków OIPiP w Ka-
towicach,

• wpisu do rejestru indywidualnych prak-
tyk pielęgniarek i położnych,

• zakupu nieruchomości w Łaziskach
Górnych przy ul. Wodnej 15 z przezna-
czeniem na zorganizowanie ośrodka in-
tegracji i kształcenia pielęgniarek i po-
łożnych,

• wytypowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na stanowiska kie-
rownicze w zakładach opieki zdrowotnej,

• odwołania pełnomocnego przedstawi-
ciela Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach,

• powołania pełnomocnych przedstawi-
cieli Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach,

• rozszerzenia pełnomocnictwa,
• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• udzielenia pomocy finansowej z fundu-

szu charytatywnego,
• przyznania pożyczki dla odpłatnie stu-

diującej położnej,
• spłaty zaległych składek członkowskich,
• zorganizowania akcji promujących za-

wody pielęgniarki i położne przez Ze-
spół ds. promocji zawodów pielęgniar-
ki i położnej.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

18-19 maja
19 maja
19 maja

19 maja

8 czerwca
8 czerwca

8-9 czerwca

9 czerwca

11 czerwca

14 czerwca
15-17 czerwca
17 czerwca

24 czerwca

25 czerwca

29 czerwca
30 czerwca

Odbyły się spotkania z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 26 uchwał.
Odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Odbyła się Rada Społeczna Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, w którym udział wzięła
Pani Jadwiga Kazus, członek ORPiP.

Spotkanie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenia Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkania Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP. Siedziba OIPiP, 8 czerwca godzina 1000 i 1200, 9 czerw-
ca godzina 1000.
Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
II Regionalna Konferencja „Zakażenia szpitalne – Działajmy razem” organizowana przez Zespół ds. pielę-
gniarstwa epidemiologicznego przy ORPiP w Katowicach.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w NZOZ Szpitalu
Miejskim Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.
Konferencja szkoleniowa „Odpowiedzialność i etyka w pracy pielęgniarek i położnych” w SPZOZ Zespole
Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Kalendarium planowanych wydarzeń na czerwiec 2010 r.
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Wopinii Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych istnieje konieczność

przekazywania raportów pielęgniarskich
w formie pisemnej i ustnej. Na zasadność
powyższego wskazują również przedsta-
wiciele nauki. Zdaniem dr hab. n. med.,
prof. nadzw. Anny Ksykiewicz-Dorota:
„Komunikowanie w zespole terapeutycz-
nym (pielęgniarskim, położnych) jest inte-
gralną częścią pielęgnowania i trudno so-
bie wyobrazić, żeby pielęgniarki (położ-
ne/lekarze) nie informowali się o danym
stanie rzeczy, w tym nie przekazywali so-
bie ustnie istotnych informacji o pacjencie
(-tach). Dotyczy to w całej rozciągłości ra-
portów pielęgniarskich (położnych). Infor-
macje ustne (oprócz pisemnych) zapobie-
gają sytuacjom, kiedy istotne informacje
o chorym „znikają” w czasie zmiany dyżu-
rów; zwracają uwagę na fakty ważne
z punktu widzenia bezpieczeństwa pa-
cjenta, zapobiegają sytuacjom, kiedy pra-
cownik musi od razu przystąpić do pracy
(zdarzenia nagłe) i nie zdąży się zapoznać
z dokumentacją pisemną. Wreszcie ra-
port ustny ma walor doskonalący dla pra-
cownika.

Nowo przyjętym pracownikom pozwala
się zorientować, co do hierarchizacji pro-
blemów, odróżniania faktów istotnych od
mniej ważnych. Dla mających dłuższy
staż pracy jest istotnym wskazaniem, co
do rodzaju działań, jakie powinni podjąć
w pierwszym rzędzie w trakcie objęcia
dyżuru”. Tożsame stanowisko prezentuje
dr hab. Maria Danuta Głowacka wskazu-
jąc, iż „przekazywanie raportów pielę-
gniarskich wyłącznie w formie pisemnej
jest niewystarczające. Ze względu na do-
bro pacjenta oraz obowiązek rzetelnego,
starannego wykonywania zawodu, ko-
nieczne jest składanie również ustnych
raportów uzupełniających, nieuwzględ-
nionych wprost w przepisach prawa”.
„W praktyce wyłącznie pisemny opis zda-

rzeń, ich okoliczności i podjętych działań
względem danego pacjenta podczas
przebiegu dyżuru, choć z formalnego
punktu widzenia jest możliwy, to nie daje
gwarancji rzetelnego i pełnego przekaza-
nia informacji o pacjencie następnej
zmianie.

Często ów opis zdarzeń i podjętych dzia-
łań, w zakresie w jakim nakazuje rozpo-
rządzenie jest niewystarczający i wymaga
uzupełnienia o dodatkowe uwagi i spo-
strzeżenia pielęgniarki kończącej dyżur.
Formą najbardziej skuteczną takiego uzu-
pełnienia jest przekaz ustny, który pozwa-
la dopowiedzieć, czy też rozwiać ewentu-
alne wątpliwości pojawiające się w trakcie
zapoznawania się następnej zmiany pielę-
gniarek z raportem pielęgniarskim”. 

Należy podkreślić, iż w toku kształcenia
przeddyplomowego pielęgniarki i położne
nabywają niezbędną wiedzę i umiejętności
w zakresie należytego wykonywania zawo-
du. Jednym z podstawowych elementów
zasad wykonywania ww. zawodów jest
przekazywanie raportów pielęgniarskich
nie tylko w formie pisemnej, ale również
w formie ustnej. Wskazany powyżej spo-
sób przekazywania stanowiska pracy
przez pielęgniarkę, położną ma na celu
przede wszystkim zapewnienie bezpie-
czeństwa zdrowotnego pacjentowi po-
przez przewidywanie i eliminowanie zda-
rzeń niepożądanych wynikających z nie-
dostatecznego przepływu informacji o sta-
nie zdrowia pacjenta oraz dbania o należy-
tą jakość udzielanych świadczeń zdrowot-
nych. Powyższe wynika z ustawowego
obowiązku pielęgniarki, położnej zawarte-
go w art. 18 i następnych, ustawy z dnia 5
lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i po-
łożnej (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz.
1217), które wskazują na wykonywanie
tych zawodów ze szczególną starannością
oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Sposób „przekazywania zmiany” kierow-
nik zakładu opieki zdrowotnej zobowiąza-
ny jest zawrzeć w Regulaminie Porządko-
wym kierowanej przez siebie jednostki.
Przepis art. 18a ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach
opieki zdrowotnej (t. j. Dz.U. z 2007 r.,
Nr 14, poz. 89 ze zm.) wskazuje wyraź-
nie na obowiązek określenia przebiegu
procesu udzielania świadczeń zdrowot-
nych z zapewnieniem właściwej dostęp-
ności i jakości tych świadczeń w jednost-
kach organizacyjnych zakładu opieki
zdrowotnej oraz organizacji i zadań po-
szczególnych jednostek organizacyjnych
zakładu opieki zdrowotnej, w tym zakre-
sów czynności pracowników oraz warun-
ki współdziałania między tymi jednostka-
mi dla zapewnienia sprawności funkcjo-
nowania zakładu opieki zdrowotnej pod
względem leczniczym, administracyjnym
i gospodarczym.

Odrębną kwestią pozostaje sprawa czasu
pracy poświęcanego przez pielęgniarki,
położne na przekazywanie raportów
(„przekazywanie zmiany”). Bez wątpienia
wykonywanie powyższych czynności jest
świadczeniem pracy, a zatem kierownik
zakładu opieki zdrowotnej zobowiązany
jest do sporządzania harmonogramów
pracy w taki sposób, aby nie naruszać
przepisów prawa o czasie pracy zawar-
tych w art. 32g i nast. ustawy z dnia 30
sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdro-
wotnej (t. j. Dz.U. z 2007 r., Nr 14, poz.
89 ze zm.) oraz w Kodeksie pracy.
Odnośnie zasadności przekazywania ra-
portów pielęgniarskich w formie ustnej,
cytowane powyżej stanowiska wyrażone
przez przedstawicieli nauki w formie opi-
nii, przesyłam w załączeniu. 

Z poważaniem 
(-) Elżbieta Garwacka-Czachor 

Wiceprezes NRPiP

Szanowne Kole˝anki i Koledzy,

wiele kontrowersji pojawi∏o si´ wokó∏ sprawy ustnych raportów przekazywanych przez

piel´gniarki i po∏o˝ne po zakoƒczeniu dy˝uru. W poprzednim numerze „Naszych Spraw”

prezentowaliÊmy stanowisko PTP. Poni˝ej kolejne opinie w przedmiotowej sprawie.

Opinia Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie konieczności przekazywania raportów pielęgniarskich w formie pisemnej i ustnej
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Katedra i Zakład Zarządzania 
w Pielęgniarstwie
Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

Lublin, dnia 16 listopada 2009 r.
Szanowna Pani
Elżbieta Buczkowska
Prezes Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych

Obowiązek dokumentowania informa-
cji o pacjentach i wymiany informacji

w zespole pracowniczym są integralną
częścią pracy pielęgniarek i lekarzy. Bez
dobrze prowadzonej dokumentacji i po-
prawnej komunikacji w zespołach tera-
peutycznych, trudno o dobrą jakość opie-
ki i unikanie zdarzeń niepożądanych. 
Rozporządzenie MZ z dnia 21 grudnia
2006 r. reguluje rodzaj i zakres doku-
mentacji medycznej w zakładach opieki
zdrowotnej. We wspomnianym rozporzą-
dzeniu wymienia się rodzaje dokumenta-
cji, m.in. księgę raportów pielęgniar-
skich, kartę indywidualnej pielęgnacji,
obserwacyjną i gorączkową. Jest także
zapis wskazujący, że w karcie zleceń le-
karskich powinny być wpisy dokonywane
przez lekarzy, a osoba wykonująca zlece-

nie powinna dokonać adnotacji o wyko-
naniu zlecenia i opatrzyć ją podpisem. 
Siłą rzeczy ww. przepis prawny podaje
ogólne normy dokumentowania danych
o pacjencie i nie może zawierać opisu
sposobu wymiany informacji. 
Komunikowanie w zespole terapeutycz-
nym (pielęgniarskim, położnych) jest inte-
gralną częścią pielęgnowania i trudno so-
bie wyobrazić, żeby pielęgniarki (położ-
ne/lekarze) nie informowali się o danym
stanie rzeczy, w tym nie przekazywali so-
bie ustnie istotnych informacji o pacjen-
cie (-tach). Dotyczy to w całej rozciągło-
ści raportów pielęgniarskich (położnych).
Informacje ustne (oprócz pisemnych) za-
pobiegają sytuacjom, kiedy istotne infor-
macje o chorym „znikają” w czasie zmia-
ny dyżurów; zwracają uwagę na fakty
ważne z punktu widzenia bezpieczeń-
stwa pacjenta, zapobiegają sytuacjom,
kiedy pracownik musi od razu przystąpić
do pracy (zdarzenia nagłe) i nie zdąży się
zapoznać z dokumentacją pisemną.
Wreszcie raport ustny ma walor doskona-
lący dla pracownika. Nowo przyjętym
pracownikom pozwala się zorientować,
co do hierarchizacji problemów, odróż-
niania faktów istotnych od mniej waż-

nych. Dla mających dłuższy staż pracy
jest istotnym wskazaniem, co do rodzaju
działań, jakie powinni podjąć w pierw-
szym rzędzie w trakcie objęcia dyżuru. 
Z punktu widzenia doskonalenia organi-
zacji i kreowania dobrego klimatu organi-
zacyjnego wspólne, nawet kilkuminuto-
we spotkania sprzyjają zacieśnianiu więzi
międzyludzkich, powodują zwiększenie
odpowiedzialności za wyniki pracy całe-
go zespołu, sprzyjają integracji i budowa-
niu wzajemnego zaufania. 
Podsumowując, na podstawie licznych
doniesień w piśmiennictwie przedmiotu,
oraz doświadczeń własnych uważam, że
rezygnacja z raportów ustnych może być
zagrożeniem dla bezpieczeństwa pacjen-
tów, a także naraża pielęgniarki i położne
na zwiększoną odpowiedzialność za po-
pełnione błędy z powodu zaniechania lub
zaniedbania podjęcia istotnych czynno-
ści, wynikających z braku dostatecznej
informacji. 

Z poważaniem 
Kierownik Katedry i Zakładu Zarządzania

w Pielęgniarstwie
dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-

Dorota
profesor nadzwyczajny

Opinia p.o. Kierownika Katedry Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
w Poznaniu w sprawie obliczania czasu pracy pielęgniarek i położnych 

za okres przekazywania raportów pielęgniarskich bezpośrednio po zakończonym dyżurze 

Uniwersytet Medyczny 
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 
Wydział Nauk o Zdrowiu 
Katedra Nauk o Zdrowiu 

KNoZ/42/2009

Poznań, dnia 15 listopada 2009 r.

Sz. Pani 
Elżbieta Buczkowska
Prezes
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Przedstawione do zaopiniowania zagad-
nienie sprowadza się do pytania: 
Czy i w jaki sposób powinien być oblicza-

ny czas pracy pielęgniarek i położnych za
okres przekazywania raportów pielę-
gniarskich bezpośrednio po zakończo-
nym dyżurze? 
Zgodnie z art. 128 § 1 Kodeksu pracy
(Dz.U. 1998 Nr 21 poz. 94 z późn. zm.)
czasem pracy jest czas, w którym pra-
cownik pozostaje w dyspozycji praco-
dawcy w zakładzie pracy lub w innym
miejscu wyznaczonym do wykonywania
pracy. 
Przekazywanie raportów pielęgniarskich
jest zadaniem wynikającym z rodzaju
świadczonej pracy. Stanowi tak art. 20
ust. 3 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o za-
wodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.
2009 Nr 151 poz. 1217 z późn. zm.)

w myśl, którego pielęgniarka, położna
ma obowiązek prowadzenia i udostępnia-
nia dokumentacji medycznej w sposób
i na zasadach określonych w ustawie
z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.
z 2009 r. Nr 52, poz. 417 i Nr 76, poz.
641). Obowiązek ten nakłada również
art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.
2007 Nr 14 poz. 89 z późn. zm.), a kon-
kretyzuje rozporządzenie Ministra Zdro-
wia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie
rodzajów i zakresu dokumentacji me-
dycznej w zakładach opieki zdrowotnej
oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U.
2006 Nr 247 poz. 1819 z późn. zm.).

Opinia Kierownika Katedry i Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie 
Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

w sprawie zasadności pielęgniarskich raportów pisemnych i ustnych w lecznictwie stacjonarnym
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Zgodnie z § 8 księgi raportów pielęgniar-
skich zaliczane są do dokumentacji
zbiorczej wewnętrznej szpitala. 
W świetle powołanych wyżej przepisów
oraz właściwej praktyki w tym zakresie
nie stanowi wątpliwości, iż obowiązkiem
pielęgniarki jest sporządzanie raportów
pielęgniarskich oraz przekazywanie ich
bezpośrednio po zakończonym dyżurze
następnej zmianie.
Zaznaczyć jednak należy, iż z punktu wi-
dzenia osób wykonujących zawód pielę-
gniarki - § 25 wyżej wymienionego rozpo-
rządzenia wskazujący elementy, które po-
winny być zawarte w księdze raportów
pielęgniarskich, a w szczególności pkt 4,
pozostają w sprzeczności z § 1 ust. 2 te-
goż rozporządzenia stanowiącym, iż do-
kumentacja jest prowadzona w postaci pi-
semnej lub elektronicznej. W praktyce
wyłącznie pisemny opis zdarzeń, ich oko-
liczności i podjętych działań względem
danego pacjenta podczas przebiegu dy-
żuru, choć z formalnego punktu widzenia
jest możliwy, to nie daje gwarancji rzetel-
nego i pełnego przekazania informacji
o pacjencie następnej zmianie. Często
ów opis zdarzeń i podjętych działań, w za-
kresie w jakim nakazuje rozporządzenie
jest niewystarczający i wymaga uzupeł-
nienia o dodatkowe uwagi i spostrzeżenia
pielęgniarki kończącej dyżur. Formą naj-
bardziej skuteczną takiego uzupełnienia
jest przekaz ustny, który pozwala dopo-
wiedzieć, czy też rozwiać ewentualne
wątpliwości pojawiające się w trakcie za-
poznawania się następnej zmiany pielę-
gniarek z raportem pielęgniarskim. 
Zaznaczyć należy, iż takie działania pielę-
gniarek czynią zadość podstawowym ich
obowiązkom związanym z wykonywaniem
zawodu, wynikającym z rozdziału 4 usta-
wy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pie-
lęgniarki i położnej, a mianowicie wskazu-
ją na wykonywanie go ze szczególną sta-
rannością oraz zgodnie z zasadami etyki
zawodowej. Działania takie podyktowane
są również dobrem pacjenta. 
Podkreślić przy tym należy, iż istnienie re-
gulacji prawnych niedostosowanych do
realiów praktycznego wykonywania za-
wodu nie powinno obciążać pracowni-
ków. Winno ono natomiast stanowić im-
puls do zmiany przepisów prawa poprzez
uwzględnienie konieczności przekazy-
wania również uzupełniających raportów
pielęgniarskich w formie ustnej i tym sa-
mym dostosowania czasu pracy do

wszystkich koniecznych i faktycznie wy-
konywanych czynności podczas trwania
całego dyżuru pielęgniarskiego. 
Obecnie - jeśli czynność sporządzania
i przekazywania raportów pielęgniarskich
powoduje przekroczenie obowiązującej
pielęgniarkę normy czasu pracy, należy
uznać, iż świadczy ona pracę w godzi-
nach nadliczbowych. Wówczas powinna
otrzymać wynagrodzenie powiększone
o odpowiedni dodatek, o którym mowa
w art. 1511 Kp lub na swój pisemny wnio-
sek uzyskać czas wolny od pracy w wy-
miarze odpowiadającym przepracowa-
nym godzinom nadliczbowym. Udzielenie
czasu wolnego w zamian za czas przepra-
cowany w godzinach nadliczbowych mo-
że nastąpić także bez wniosku. W takim
przypadku pracodawca zobowiązany jest
udzielić czasu wolnego od pracy, najpóź-
niej do końca okresu rozliczeniowego,
w wymiarze o połowę wyższym niż liczba
przepracowanych godzin nadliczbowych,
jednakże nie może to spowodować obni-
żenia wynagrodzenia należnego pracow-
nikowi za pełny miesięczny wymiar czasu
pracy (art. 1512 Kp). 
Warto również dodać, iż w przypadku,
gdyby uzgodniono z pracownikiem wyna-
grodzenie za pracę w godzinach nadlicz-
bowych w formie premii uznaniowej - nie
zwalnia to pracodawcy z obowiązku za-
płaty za pracę faktycznie wykonaną
w tych godzinach (wyrok SN z dnia 18
lipca 2006 r., I PK 40/06, OSNP
2007/15-16/212). Ze stanowiskiem Są-
du Najwyższego zgadza się profesor
Wojciech Muszalski, który podkreśla, że
dodatkowe wynagrodzenie za prace
w godzinach nadliczbowych przysługuje
jedynie wówczas, gdy praca była wyko-
nywana faktycznie (W. Muszalski red.,
Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. 6, War-
szawa 2007). Nie ulega wątpliwości, że
w przypadku przekazywania raportu pie-
lęgniarskiego do takiej sytuacji właśnie
dochodzi. Pielęgniarki przekazując ra-
port pisemny oraz uzupełniająco ustny
wypełniają obowiązek pracowniczy, któ-
ry ze względu na swoją specyfikę wyma-
ga nie tylko zachowania formy odpowia-
dającej standardom obowiązującym
w zakładzie opieki zdrowotnej, ale rów-
nież znacznego zaangażowania, gdyż
dobrze opracowany raport jest gwaran-
cją właściwego leczenia i pielęgnacji pa-
cjentów oraz minimalizuje ryzyko popeł-
nienia błędu. 

Rozwiązania organizacyjne dotyczące
godzin rozpoczęcia i zakończenia dyżuru
na poszczególnych oddziałach szpital-
nych określa się w regulaminie pracy lub
regulaminie porządkowym zakładu opieki
zdrowotnej. Jak stwierdził Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 25 marca 1977 r. (I PZP
60/76, LEX nr 14372) organizowanie
procesu pracy, w tym również ustalenie
obowiązującego pracowników rozkładu
czasu pracy należy do uprawnień dyspo-
zycyjnych kierownictwa zakładu pracy.
W związku z powyższym, jeżeli czas pra-
cy pracowników jest ustalony w taki spo-
sób, że przekazywanie raportów możliwe
jest bezpośrednio po godzinach pracy,
nie można uznać, iż takim pracownikom,
nie należy się wynagrodzenie za pracę za
ten czas. Pozostają oni w dyspozycji pra-
codawcy świadcząc pracę w godzinach
nadliczbowych. 
Na marginesie należy dodać, że ze
względu na stosowanie w zawodach pie-
lęgniarki i położnej równoważnego czasu
pracy, który dopuszcza przedłużenie do-
bowego wymiaru czasu pracy, nie więcej
jednak niż do 12 godzin, w okresie rozli-
czeniowym nieprzekraczającym 1 mie-
siąca, czas przeznaczany na przekazanie
raportu pielęgniarskiego nie może w żad-
nym wypadku naruszać art. 132 Kp, któ-
ry zapewnia pracownikowi w każdej do-
bie prawo, do co najmniej 11 godzin nie-
przerwanego odpoczynku. 
Omawiając powyższe zagadnienie nie
sposób nie zauważyć, iż odmienne inter-
pretowanie przytoczonych powyżej prze-
pisów prawa mające na celu wykazanie
jakoby czas przekazywania raportu pielę-
gniarskiego nie był czasem pracy pozba-
wione jest racjonalnego argumentu. 
Ponadto, gdyby przyjąć taką wykładnię -
stanowiłoby to niewątpliwie naruszenie
jednej z podstawowych zasad prawa pra-
cy mówiącej o równości pracowników
względem prawa (art. 112 Kp). Nie może
bowiem być tak, że praca wykonywana
przez pracowników innych grup zawodo-
wych ponad obowiązującą normę czasu
pracy będzie uznawana za pracę w go-
dzinach nadliczbowych, natomiast pielę-
gniarkom i położnym za tak wykonaną
pracę nie będzie przysługiwała rekom-
pensata określana w art. 1511 lub 1512
Kp. Tym bardziej pogląd taki jest nieza-
sadny, że na mocy art. 18 ustawy o za-
wodach pielęgniarki i położnej wykonuje
ona zawód m. in. ze szczególną staran-

▼
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nością. Nie może, więc odmówić przeka-
zania raportu pielęgniarskiego nawet, je-
śli organizacja pracy powoduje, że musi
się to odbyć po godzinie zakończenia
pracy. 
Stosowanie przepisów prawa i właściwa
ich interpretacja - w zakresie czasu pracy
- ma jeszcze jeden ważny aspekt. Wpły-
wa ona, bowiem bezpośrednio na koszty
zakładu opieki zdrowotnej. Niezgodna
z prawem praktyka polegająca na nie-
uznawaniu czasu przekazania raportu
pielęgniarskiego jako pracy w godzinach
nadliczbowych jest podstawą do wystę-
powania pracowników z roszczeniami na

drogę sądową, co może powodować do-
datkowe koszty dla pracodawców. 

Wnioski 
W praktyce przekazywanie raportów pie-
lęgniarskich wyłącznie w formie pisem-
nej jest niewystarczające. Ze względu na
dobro pacjenta oraz obowiązek rzetelne-
go, starannego wykonywania zawodu,
konieczne jest składanie również ust-
nych raportów uzupełniających, nie-
uwzględnionych wprost w przepisach
prawa. 
Niemniej jednak czas, w jakim następuje
przekazanie raportów pielęgniarskich

powinien być wliczany do czasu pracy.
Jeśli czynność ta powoduje przekrocze-
nie obowiązującej pielęgniarkę normy
czasu pracy określonej w kodeksie pra-
cy, regulaminie pracy, układzie zbioro-
wym obowiązującym u danego praco-
dawcy, umowie o pracę (ewentualnie in-
nym akcie), wykonuje ona pracę w godzi-
nach nadliczbowych Z tego tytułu przy-
sługuje pracownikowi dodatek do wyna-
grodzenia stosownie do art. 1511 Kp. 

p.o. Kierownik
Katedry Nauk o Zdrowiu

dr hab. Marta Danuta Głowacka

Wzwiązku zaistniałą sytuacją po-
wstałą na skutek intensywnych

opadów atmosferycznych, informuję
Państwa, iż w obecnej sytuacji wszystkie
ujęcia przydomowe (studnie, ujęcia z po-
toków itp.) należy traktować jako poten-
cjalnie skażone, szczególnie te, które
uległy zalaniu czy podtopieniu przez wo-
dy powodziowe. Do czasu ustabilizowa-
nia się sytuacji, tj. ustąpienia wód powo-
dziowych, przeprowadzanie czyszczenia

i dezynfekcji urządzeń wodociągowych
oraz badania jakości wody uważam za
nieuzasadnione. Wszystkie czynności
mające na celu doprowadzenie jakości
wody i urządzeń wodociągowych do bez-
piecznego stanu, można przeprowadzić
w stabilnych i sprzyjających warunkach,
a dopiero po zakończeniu prac należy
bezwzględnie zbadać jakość wody.
Informacje o sposobie czyszczenia i de-
zynfekcji urządzeń znajdują się na stronie

internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Katowicach –
www.wsse.katowice.pl

Dodatkowych informacji udzielają pra-
cownicy Powiatowych Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznych województwa ślą-
skiego oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Katowicach.

www.wsse.katowice.pl

Komunikat Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie postępowania z indywidualnymi ujęciami wody

Informacja o pomocy dla pielęgniarek i położnych poszkodowanych 
w związku z powodzią

Szanowne Kole˝anki i Koledzy!!!
W zwiàzku z powodzià na wielu obszarach naszego województwa bardzo prosz´ o kontakt
piel´gniarki i po∏o˝ne OIPIP w Katowicach, które zosta∏y poszkodowane, o sk∏adanie
wniosków celem przyznania bezzwrotnej zapomogi z funduszu charytatywnego. Ponadto
ka˝da poszkodowana otrzyma Êrodki i preparaty zebrane podczas IV Konferencji Nauko-
wej „Ochrona zdrowia uk∏adu piel´gniarek i po∏o˝nych” zorganizowanej w dniach
27-28.05.2010 r. Wszystkim uczestniczkom Konferencji serdecznie dzi´kuje za wsparcie,
a kole˝anki i kolegów poszkodowanych prosz´ o kontakt.

Z wyrazami szacunku 
Przewodniczàca

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

▼
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Korespondencja Narodowego Funduszu Zdrowia z Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej

NFZ Zastępca Prezesa ds. Medycznych 
Narodowego Funduszu Zdrowia

znak:
NFZ/CF/DSOZ/2010/076/0276/W/0
5824/MOS 

Warszawa, dnia 23 marca 2010 r. 

Pani 
Elżbieta Buczkowska 
Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Szanowna Pani Prezes

Wodpowiedzi na pismo z dnia 
8 marca 2010 r. znak: NI-

PiP/NRPiP/DM/0051/68/2010 w załą-
czeniu przesyłam tabele z danymi uzy-
skanymi od oddziałów wojewódzkich
Funduszu dotyczącymi m.in.: liczby
świadczeniodawców w pielęgniarskiej
opiece długoterminowej domowej, liczby
osobodni w pielęgniarskiej opiece długo-
terminowej domowej, liczby etatów prze-
liczeniowych dla pielęgniarki długotermi-
nowej domowej, jak również szacunkowej
liczby pacjentów przewidzianych do obję-
cia opieką (stan na dzień 5.03.2010 r.) 
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż:
w 11 oddziałach wojewódzkich Fundu-
szu (w Dolnośląskim, Lubuskim Łódzkim,
Małopolskim, Opolskim, Podkarpackim,
Podlaskim, Śląskim, Warmińsko-Mazur-
skim, Wielkopolskim, Zachodniopomor-
skim) trwają nadal postępowania uzupeł-

niające lub są planowane ogłoszenia do-
datkowych konkursów na terenach gdzie
nie wpłynęła żadna oferta. Na ten cel
obecnie oddziały wojewódzkie Funduszu
przeznaczyły łącznie ok. 26.910.218 zł.
Powodami ogłaszania postępowań uzu-
pełniających jest m. in.: brak zaintereso-
wania świadczeniodawców/pielęgniarek
na ogłoszone postępowanie konkursowe
tzn. nie wpłynęła żadna oferta, konflikty
personelu między innymi rodzajami
świadczeń (w tym samym czasie ta sama
osoba wykazywana jest u dwóch lub wię-
cej świadczeniodawców), brak wyposa-
żenia w neseser pielęgniarski.

W związku z powyższym dane w przed-
stawionej tabeli mogą ulec zmianie. 

Z uwagi na szacunkową ocenę opartą
na sprawozdawczości zrealizowanych
świadczeń pielęgniarki poz - zadaniowa
forma finansowania (za okres styczeń-
luty 2010 r.) w stosunku do zakontrakto-
wanych świadczeń w pielęgniarskiej do-
mowej opiece długoterminowej (na
okres marzec-grudzień 2010 r.) można
ocenić, iż zakupione usługi medyczne
w tym zakresie nie odbiegają od pozio-
mu zabezpieczenia w 2009 roku pielę-
gniarki poz - zadaniowa forma finanso-
wania dla pacjentów ocenianych w ska-
li opartej na skali Barthel 0-40 pkt.
Z analizy danych przekazanych przez
oddziały wojewódzkie Funduszu wyni-
ka, iż od stycznia do lutego 2010 r. licz-
ba pacjentów objętych opieką zarówno

przez pielęgniarkę poz- zadaniowa me-
toda finansowania (0-40 pkt w skali
opartej na skali Barthel) jak i w pielę-
gniarskiej opiece długoterminowej do-
mowej łącznie wynosiła 27.963, nato-
miast od 1 marca do 31 grudnia 2010 r.
szacuje się, że liczba pacjentów przewi-
dzianych do objęcia opieką będzie wy-
nosić 2X 022 Przy czym należy zazna-
czyć, iż są to dane przewidywane ze
względu na fakt, iż nie jest możliwe
określenie okresu w jakim pacjent bę-
dzie objęty opieką długoterminową.
Jest to wielkość zmienna, regulowana
liczbą nowych zachorowań, poprawą
stanu zdrowia i wypisaniem pacjenta
z opieki lub zgonem. Dlatego też należy
przyjąć, 7C będzie to prawdopodobnie
większa od 28.022 liczba pacjentów
objętych opieką przez pielęgniarkę dłu-
goterminową domową.

W związku z powyższym należy stwier-
dzić, iż zabezpieczono świadczenia zdro-
wotne pielęgniarskiej opieki długotermi-
nowej domowej na porównywalnym po-
ziomie w stosunku do roku 2009 dla pa-
cjentów, którzy uzyskali od 0 do 40
punktów w skali opartej na skali Barthel. 

Z poważaniem
Zastępca Prezesa ds. Medycznych
Narodowego Funduszu Zdrowia
(-)
Maciej Dworski

www.izbapiel.org.pl

Oddział wojewódzki Liczba świadczeniodawców Liczba osobodni w pielęgniarskiej opiece Szacunkowa liczba pacjentów
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej długoterminowej domowej przewidzianych do objęcia opieką

domowej
2009 r. od 1.03.2010 r. od 1.01. od 1.032010 r. od 1.01.2010 r. od 1.03. 

(razem do 28.02 do 31.12 do 28.02.2010 r. 2010 r.
z renegocjowanymi 2010 r. 2010 r. w pielęgniarskiej przez pielęgniarkę do 31.12.

umowami ze stycznia opiece pozzadaniowa 2010 r.
i lutego) długoterminowej metoda finansowania

domowej (o-40 pkt) w skali

opartej na Barthel13)

Śląski 136 180 217 499,00 1 950 939,00 3686 3 931 6 375
Dolnośląski 42 73 274 254, 00 610 331, 00 751 1 328 2 172
Kujawsko-Pomorski 32 41 45 174,00 228 861,00 766 60 748 
Lubelski 58 64 268 631,00 386 040,00 736 877 1 120
Lubuski 13 34 10 974,00 129 780,00 186 223 420

Tabela z danymi przekazanymi od oddziałów wojewódzkich Funduszu (stan na dzień 5.03.2010 r.)

▼
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Łódzki 41 38 50 504,00 427 293,00 1 174 621 1 709
Małopolski 89 103 79 438,00 599 731,00 1 344 652 2 277
Mazowiecki 94 129 128 744,00 1 243 634,80 2 179 brak danych 4 096
Opolski 5 28 33 371,00 413 419,00 570 1474 2 050
Podkarpacki 51 100 38 486,00 507 460,00 653 1891 1 850
Podlaski 31 7 22 376,13 197 163,00 488 1060 644
Pomorski 8 14 4 889,00 60 588,00 83 65 198
Śląski 136 180 217 499,00 1 950 939,00 3686 3 931 6 375
Świętokrzyski 13 28 18 461,00 204 181,58 280 141 592
Warmińsko-Mazurski 25 37 20 611.00 150 307,00 332 160 440
Wielkopolski 45 87 39 718,00 517 170,00 565 979 1 691
Zachodniopomorski 21 35 12 238,00 381 336,00 204 606 1 670
Razem 704 998 1 263 346,13 8 008 234,36 14 095 13 868 28 022

- podana kwota dotyczy wyłącznie stycznia i lutego 2010
Uwaga – monitorowanie bieżące kwalifikacji pacjentów oraz potrzeb objęcia opieką pacjentów w zakresie pielegniarskiej opieki
długoterminowej domowej może spowodować dalsze zmiany w powyzszej tabeli

Narodowy Fundusz Zdrowia 
Śląski Oddział Wojewódzki 
w Katowicach 

znak: WSOZ- III-075-6/890-WM/2010

Katowice, dnia 28 kwietnia 2010 r. 

Szanowna Pani 
Mariola Bartusek 
Przewodnicząca 
Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach 

Dotyczy: pisma z dnia 15.04.2010 r.
znak: OIPiP/PR/1238/2010. 

Wodpowiedzi na ww. pismo z datą
wpływu do ŚOW NFZ w dniu

16.04.2010 roku dotyczące zabezpie-
czenia środków finansowych na realiza-
cję świadczeń pielęgniarskiej opieki dłu-
goterminowej domowej oraz świadczeń
pielęgniarki POZ- zadaniowa forma finan-
sowania w roku 2010, proszę przyjąć na-
stępujące wyjaśnienia. 
Na realizację świadczeń w okresie od 1
stycznia do 28 lutego 2010 roku w zakre-
sie świadczeń pielęgniarki — POZ zada-
niowa forma finansowania, Śląski Oddział
Wojewódzki NFZ wydatkował łączną
kwotę w wysokości 10.958.288 zł. Na-
tomiast na realizację świadczeń pielę-
gniarskiej opieki długoterminowej domo-
wej, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ za-

planował kwotę w wysokości 6.307.471
zł. Kwota środków finansowych przezna-
czonych na realizację świadczeń pielę-
gniarskiej opieki długoterminowej domo-
wej w okresie od 1 marca do 31 grudnia
2010 roku wynosi 65.123.821 zł. 

Z poważaniem
Z upoważnienia Dyrektora

Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Kato-

wicach
Zastępca Dyrektora

Ds. Służb Mundurowych
Kierownik Wydziału

( - )
Janusz Markowicz

Odpowiedź Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
na zapytanie OIPiP w Katowicach

Anestezja geriatryczna Laura Wołowicka, Iwona Trojanowska (red.)

Liczebność populacji ludzi starszych w Polsce stale rośnie. Coraz większe są ich oczekiwania
dotyczące komfortu zdrowotnego i długości życia. Równocześnie wymagają oni specjalnych

zasad postępowania anestetycznego, określanych jako anestezja geriatryczna.
Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest pierwsza w Polsce publikacja przedstawiająca specyficz-
ne problemy znieczuleń i opieki okołooperacyjnej ludzi w wieku podeszłym. Publikacja została
przygotowana przez interdyscyplinarny zespół geriatrów, specjalistów nauk podstawowych i ane-
stezjologów.
Odbiorcami książki są anestezjolodzy, chirurdzy, geriatrzy, pielęgniarki oddziałów zabiegowych,
pooperacyjnych i intensywnej terapii oraz studenci nauk medycznych.
ISBN 978-83-200-3813-2, wydanie I, format 14,5 x 20,5 cm, 360 stron, 8 ilustracji, 43 tabele,
oprawa miękka, cena katalogowa 74 zł.

Ogłoszenie sponsorowane

▼





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
czerwiec wrzesień październik listopad

7-18.06.10 6-17.09.10 4-15.10.10 8-19.11.10
Jastrzębie Zdrój Zabrze miejsce w trakcie ustalania Zabrze

14-25.06.10 6-17.09.10 11-22.10.10 8-19.11.10
Zabrze Tarnowskie Góry REPTY Jaworzno Tarnowskie Góry REPTY

7-18.06.10 6-17.09.10 4-15.10.10
Tychy Tychy Bytom

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

7-19.06.10 13-25.09.10 1-15.10.10 2-16.11.10
ŚCCHS Zabrze Katowice-Ligota ŚCCHS Zabrze Bytom

GCZDz
11-24.06.10 13-26.09.10 1-14.10.10

Katowice MSWiA Rybnik Katowice MSWiA
3-16.09.10

Bytom

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

14-25.06.10 5-16.06.10 2-13.08.10 13-24.09.10 4-15.10.10 2-16.11.10
Katowice Katowice- Katowice- Katowice- Katowice ZLA Katowice

Ligota Szopienice Ligota
13-24.09.10

Katowice

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

6-17.09.10
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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Stowarzyszenie Organizatorów i Pro-
motorów Opieki Długoterminowej

działa od 2005 roku zrzeszając dyrekto-
rów, kierowników, pielęgniarki i lekarzy
prowadzących stacjonarną i domową
opiekę długoterminową. Celem podsta-
wowym działalności stowarzyszenia jest
tworzenie wysokiej jakości opieki zdro-
wotnej nad osobami przewlekle chorymi
i niepełnosprawnymi oraz działalność na
rzecz tworzenia prawa sprzyjającego roz-
wojowi opieki długoterminowej w Polsce.
Na spotkanie członków stowarzyszenia
zaproszony został pan Mieczysław Au-
gustyn - Senator RP (który w ostatniej
chwili zadzwonił, że nie będzie mógł
w nim uczestniczyć, ale zaprasza na-
szych przedstawicieli na spotkanie 25
maja), pani Elżbieta Szwałkiewicz- Kon-
sultant Krajowy w dziedzinie pielęgniar-
stwa przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych. Zaproszona została również
pani Elżbieta Buczkowska - prezes Na-
czelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Reprezentowali Ją przedstawiciele Ze-
społu ds. kontraktowania przy NIPiP: pa-
ni Emilia Kin oraz Marian Nadziejko.
W spotkaniu uczestniczyły przedstawi-
cielki okręgowych izb pielęgniarek i po-
łożnych.

Na spotkaniu, oprócz bieżących zadań
statutowych, były podjęte najistotniejsze
problemy opieki długoterminowej oraz
ustalano wspólne kierunki działania
w tym zakresie.
Spotkanie rozpoczęła pani Wiceprezes
Stowarzyszenia, przedstawiając proble-
my w opiece długoterminowej:
1) brak rozwiązań systemowych w zakre-

sie opieki nad pacjentem przewlekle
chorym i niezdolnym do samodzielnej
egzystencji,

2) brak podziału kompetencyjnego po-
między sektorami opieki zdrowotnej
i opieki społecznej,

3) brak zasad współpracy pomiędzy sek-
torami.

Zmiany legislacyjne wprowadzone przez
ministerstwo zdrowia nie rozwiązały dyle-
matów prawnych a wręcz przeciwnie,
niektóre błędne sformułowania narzuco-
ne przez NFZ zostały zatwierdzone przez
MZ.
• Narzucenie standardu opieki w opiece

długoterminowej nieadekwatne do po-
trzeb pacjenta i poziomu finansowania
między innymi,

• Nieuzasadniona medycznie liczba fi-
zjoterapeutów w zakładach.

• Nieuzasadniona medycznie koniecz-
ność zatrudniania lekarza i pielęgnia-
rek anestezjologicznych.

• Brak systemu zabezpieczenia usług
opieki długoterminowej ze strony po-
mocy społecznej i opieki zdrowotnej.

• Niedoszacowanie kosztów jednostko-
wych świadczenia.

Konsultant Krajowy w dziedzinie pielę-
gniarstwa przewlekle chorych i niepełno-
sprawnych – pani Elżbieta Szwałkiewicz
przedstawiła możliwości, jakie może nam
dać zastosowanie ICF w opiece długo-
terminowej.
ICF - holistyczne podejście do pacjenta,
jest precyzyjnym, obiektywnym narzę-
dziem w diagnozowaniu potrzeb w zakre-
sie opieki długoterminowej - skala kwalifi-
kuje stan chorego - trójwymiarowy obraz
chorego. Postawiono pytanie - czy jest
możliwe wdrożenie ICF w naszym kraju?

Ustalono, że merytoryczne spotkania
Zarządu stowarzyszenia i przedstawicieli
NIPiP powinny odbywać się częściej,
celem opracowania wspólnych działań
wobec NFZ i MZ.

Maria Frąckowiak

Notatka ze spotkania SOPOD-u (Stowarzyszenia Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej) 
13 maja 2010 Warszawa

Przeczyt@j 

w internecie

• Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 2010 “Pielęgniarki dbają o jakość, służą społeczeństwu: Są liderami opieki długotermino-

wej”… więcej www.izbapiel.org.pl

• Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską na 48 posiedzeniu Senatu w dniu 4 lutego 2010 r. oraz odpowiedź Ceza-

rego Rzemka Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia… więcej www.izbapiel.org.pl

• Informacja w sprawie określania struktury organizacyjnej zakładów opieki zdrowotnej przez Ministra Zdrowia… więcej

www.izbapiel.org.pl

• Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie  zaprasza na bezpłatne studia podyplomowe… więcej www.ams.edu.pl

• Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie finansowania świadczeń

pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej… więcej www.izbapiel.org.pl

• Pismo Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 19 kwietnia 2010 r. do Prezesa Rady Ministrów, odpowiedź Pani Beaty

Cholewki dyrektora departamentu pielęgniarek i położnych… więcej www.izbapiel.org.pl

• Drugi w Polsce Ogólnopolski Tydzień Kariery 18-24 październik 2010… więcej www.izbapiel.org.pl

• Letnia Szkoła Dla Pielęgniarek - Suwałki 2010… więcej www.ptp.na1.pl

• Apel ICN do Pielęgniarek na Całym Świecie: Przewodźcie walce przeciwko chorobom przewlekłym… więcej www.ptp.na1.pl

• „Aktualne postępowanie praktyczne w położnictwie i ginekologii” na Dolnym Śląsku w Zamku Książ w dniach 3-4 września 2010

roku… więcej www.izbapiel.org.pl
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: Prosz´ o kilka informacji dla
naszych Czytelników, dotyczàcych Pani dro-
gi zawodowej i zwiàzku ze Âlàskiem.
I.Ch.: Jestem po∏o˝nà (wcià˝ czynnà) od

46 lat. Pracowa∏am w szpitalu g∏ównie na

sali porodowej, w Izbie Porodowej, przez 19

lat uczy∏am zawodu w Warszawskim Stu-

dium Po∏o˝nych. By∏am prze∏o˝onà szpitala,

pe∏ni∏am obowiàzki kierownika Pogotowia

Ratunkowego i obowiàzki Naczelnej Piel´-

gniarki ZOZ-u. Przyj´∏am ponad 12 tysi´cy

porodów szpitalnych, ponad pó∏ tysiàca po-

rodów domowych. To jest najwa˝niejsza

i najukochaƒsza cz´Êç mojej pracy: profesjo-

nalne wspieranie kobiet rodzàcych.

W 1978 r. ukoƒczy∏am studia na Wydziale

Piel´gniarstwa Âlàskiej Akademii Medycznej

z dyplomem nr 7. Razem z Lucynà ˚ebrow-

skà, mieszkankà Katowic, jesteÊmy dwiema

pierwszymi po∏o˝nymi, które zaczynajàc

studia, po ponad 10 latach sta˝u pracy,

ukoƒczy∏y studia stacjonarne na Akademii

Medycznej. Wówczas nie by∏o medycznych

studiów zaocznych. Przez cztery lata miesz-

ka∏am w akademiku w Katowicach-Ligocie,

daleko od domu, od mojej rodziny: m´˝a

i dwu naszych synów. Jak zaczyna∏am studia,

m∏odszy syn mia∏ pi´ç lat a starszy 10 lat.

Dla nas wszystkich, bardzo trudny by∏ ten

czas roz∏àki. Mieszka∏am w akademiku. Tu

zawiàza∏y si´ trwa∏e przyjaênie nie tylko

z mieszkankami akademika. W 25. rocznic´

wr´czenia pierwszych dyplomów ukoƒcze-

nia Wydzia∏u Piel´gniarskiego Akademii

Medycznej, kole˝anki z Katowic zorganizo-

wa∏y zjazd absolwentów. Najwi´cej osób by-

∏o z naszego rocznika. ByliÊmy (bo by∏ jeden

kolega wÊród nas) pierwszymi studentami,

rozpoczynajàcymi studia na tym Wydziale

i jako pierwsi na uroczystej gali otrzymywa-

liÊmy dyplomy z ràk rektora uczelni. Kilka

miesi´cy temu, by∏o kolejne kole˝eƒskie spo-

tkanie, tym razem 31 lat po studiach. Up∏y-

wajàcy czas troszk´ nas zmieni∏, ale wspólne

wspomnienia utrwali∏y naszà przyjaêƒ. Mam

wi´c wiele sentymentu do Katowic i okolic.

: Kiedy przyj´∏a Pani pierwszy
poród w warunkach domowych? Czyja to by-
∏a inicjatywa?
I.Ch.: Pierwszy poród domowy przyj´∏am

w styczniu 1989 r. Zg∏osi∏o si´ do mnie m∏o-

de ma∏˝eƒstwo z pó∏torarocznà dziewczyn-

kà. Drugiego dziecka nie chcieli rodziç

w szpitalu, bo pierwszy poród by∏ induko-

wany na zdiagnozowanà cià˝´ „przenoszo-

nà”. Jola mia∏a d∏ugie cykle (36-58 dni) a le-

karze nie chcieli tego s∏uchaç, a tym bardziej

zweryfikowaç. Urodzi∏a si´ córeczka z typo-

wymi cechami wczeÊniaka. Dziecko musia∏o

przebywaç w inkubatorze, mama nie mog∏a

go karmiç. Nie potrafili, nie chcieli zaufaç

szpitalnemu zespo∏owi ludzi, kolejny raz.

Rozumia∏am ich desperacj´, ale nie mog∏am

si´ zgodziç na poród domowy. To takie nie-

nowoczesne… Odmówi∏am tym bardziej, ˝e

Jola nie by∏a w cià˝y. Oni „na zapas” szukali

po∏o˝nej, która zgodzi si´ przyjàç poród

w ich domu… Mia∏am du˝o czasu do prze-

myÊleƒ tego niecodziennego pomys∏u na ro-

dzenie. 

D∏ugo dojrzewa∏am, zanim ten pomys∏

móg∏ si´ zrealizowaç. Poniewa˝ to pi´kna,

ale i d∏uga opowieÊç, lepiej przeczytaç o niej

w moich ksià˝kach. Ten poród przemieni∏

moje ˝ycie zawodowe. 

Przy moich pierwszych „porodach domo-

wych”, ani teoretycznie, ani praktycznie, nie

by∏a mi znana technika przyjmowania poro-

dów w warunkach pozaszpitalnych, w pozy-

cjach naturalnych. Przy ka˝dym z kolejnych

porodów domowych musia∏am dostosowy-

waç si´ do zmiennych nie tylko warunków,

ale przede wszystkim do potrzeb moich ro-

dzàcych, do indywidualnej, jednoosobowej

obserwacji i oceny sytuacji po∏o˝niczej, do-

stosowaç w∏asnà technik´ pracy do pozycji

moich rodzàcych. ˚adna z nich nie po∏o˝y∏a

si´ do urodzenia dziecka. Tylko moja poko-

ra, do si∏y i màdroÊci natury rzàdzàcej rodzà-

cà, kierowa∏a mnà samà. Nikt i nic mnie nie

rozprasza∏o: mog∏am w skupieniu tak, jak

moje rodzàce, poddaç si´ jej mocy. Nowe

doÊwiadczenia zawodowe zdobywa∏am kie-

rujàc si´ doÊwiadczeniem i intuicjà, która

mog∏a zadzia∏aç w takich warunkach. Powo-

li znika∏ we mnie l´k przed przyznawaniem

si´ do przyjmowania porodów domowych.

Powoli, bo trwa∏o to kilka lat.

Trudno by∏o dotrzeç do wiedzy o porodzie

naturalnym, gdy˝ dost´pne wówczas lektury

na ten temat, by∏y g∏ównie w j´zyku angiel-

skim, którym nie potrafi∏am si´ pos∏ugiwaç.

Korzysta∏am z wolnych t∏umaczeƒ moich

znajomych (by∏o wiele problemów z t∏uma-

czeniem okreÊleƒ medycznych). Wypo˝ycza-

∏am ksià˝ki z biblioteki medycznej, sp´dzi-

∏am wiele godzin w czytelni biblioteki lekar-

skiej. Znalaz∏am tam tylko kilka prac i infor-

macji, np. na temat pozycji wertykalnych

w porodzie. Odczuwa∏am silnà potrzeb´ re-

edukacji. Zacz´∏am aktywnie poszukiwaç in-

nych form dokszta∏cania. 

Wiele razy uczestniczy∏am jako s∏uchacz,

a potem równie˝ jako prelegent w semina-

riach i sympozjach naukowych, kursach do-

skonalàcych, potem w konferencjach mi´-

dzynarodowych na tematy zwiàzane z opie-

kà nad kobietà w okresie oko∏oporodowym.

Ka˝da z tych form wzbogaca∏a mojà wiedz´,

dodawa∏a nowej energii w moich skromnych

próbach dzia∏aƒ na rzecz naturalizacji poro-

dów. Ch∏on´∏am wiadomoÊci z wyk∏adów,

wszystkie rozmowy kuluarowe o konkret-

nych sytuacjach, majàcych miejsce w poro-

dach domowych w innych krajach i kultu-

rach. Jako cz∏onek Zarzàdu Stowarzyszenia

na rzecz Naturalnego Rodzenia i Karmienia

(zarejestrowanego w 1989 r.) mia∏am za-

szczyt uczestniczyç w historycznym ju˝ wy-

darzeniu, jakim by∏o powstanie we Francji

(w Tuluzie), Europejskiej Sieci Stowarzy-

szeƒ na Rzecz Narodzin (ENCA) dà˝àcych

do zmian aktywnego po∏o˝nictwa na aktyw-

noÊç kobiet rodzàcych, do zaakceptowania

prawa kobiet do rodzenia w domu pod sa-

modzielnà opiekà po∏o˝nych. „Odmieni∏am

si´” jako po∏o˝na. Tu urw´, bo rozbudowa-

nie tego wàtku zaj´∏oby wiele miejsca… 

: Jest Pani autorkà ksià˝ek:
„Poród w domu” (1992) i „Urodziç razem
i naturalnie” (2008). Co Panià zainspiro-
wa∏o do ich napisania? 

Wywiad z Irenà Cho∏uj – mgr piel´gniarstwa, po∏o˝nà wykonujàcà prywatnà, 

indywidualnà praktyk´ zawodowà, pasjonatkà porodu naturalnego
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I.Ch.: Pierwsza ksià˝ka, by∏a efektem mojej

fascynacji absolutnà odmiennoÊcià porodu

szpitalnego od wydarzenia rodzinnego, ja-

kim sà narodziny w domu. Atmosfera ciszy,

mi∏oÊci, szacunku do potrzeby intymnoÊci

prze˝ywania tego wydarzenia przez obydwo-

je rodziców. W 25. roku mojej pracy, kiedy

wówczas odebra∏am blisko 10 tysi´cy poro-

dów, pierwszy raz przyjmowa∏am poród!

Rozumiem nasuwajàce si´ pytanie: jaka jest

ró˝nica pomi´dzy tymi dwoma sformu∏owa-

niami? Taka, jak pomi´dzy odbieraniem ko-

muÊ czegoÊ, co do niego nale˝y, a przyjmo-

waniem czegoÊ, co mo˝na komuÊ zwrotnie

ofiarowaç, czyli: odebraç dziecko lub przyjàç

dziecko i z∏o˝yç go na d∏onie rodziców.

Druga ksià˝ka powstawa∏a przez okres po-

nad trzech lat. ˚mudna praca wymagajàca

koncentracji i samozaparcia. Wykonywa∏am

jà ze ÊwiadomoÊcià celu, jaki sobie postawi-

∏am i z desperacjà, bo wielokrotnie mia∏am

dosyç w∏asnego pomys∏u. Od 5. lat by∏am na

emeryturze; mog∏am przecie˝ ten czas po-

Êwi´ciç na spokojny i zas∏u˝ony odpoczynek.

A ja zacz´∏am uczyç si´ pracy na kompute-

rze, pisania na klawiaturze, korygowania

i przenoszenia tekstu. Ile˝ razy „kasowa∏am”

w∏asnà prac´ wykonywanà przez wiele go-

dzin, bo nie zapisa∏am jej w pami´ci kompu-

tera, a odruchowo wy∏àcza∏am komputer

tak, jak wy∏àcza si´ radio! Wiele razy p∏aka-

∏am z powodu w∏asnej bezsilnoÊci, indolen-

cji i ze z∏oÊci! By∏am samoukiem, instruowa-

nym czasami przez w∏asnych wnuczków.

Wróc´ do inspiracji. Po ponad 40. latach pra-

cy w zawodzie, przyszed∏ czas na analizowa-

nie ˝ycia w∏asnego i ˝ycia zawodowego oraz

na formu∏owanie wniosków. Te nowe do-

Êwiadczenia zawodowe wynikajàce z przyj-

mowania porodów naturalnych, niemal˝e si-

∏à narzuca∏y mi potrzeb´ ich spisania i prze-

kazania innym po∏o˝nym. By∏am i jestem

Êwiadoma ogromnych wartoÊci tego, czego

nauczy∏am si´ przyj-

mujàc porody do-

mowe. Nie chcia∏am

zatrzymywaç tego

skarbu nowych do-

Êwiadczeƒ dla siebie.

Uwa˝a∏am, ˝e po-

winnam podzieliç

si´ nim ze wszystki-

mi, którzy zechcà

z tego korzystaç.

By∏am i jestem prze-

konana, ˝e dzielenie

si´ doÊwiadczeniem

wynikajàcym z roli

po∏o˝nej asystujàcej

w porodach w pe∏ni

naturalnych, pomo˝e i po∏o˝nym i lekarzom

pracujàcym w szpitalu, spokojnie przemyÊleç

i zobaczyç rzeczywiste potrzeby kobiet ro-

dzàcych, by byç mo˝e, znów coÊ zmieniç dla

ich dobra. Ka˝da zdrowa kobieta bez wzgl´-

du na miejsce rodzenia mo˝e i powinna ro-

dziç naturalnie, jeÊli nie ma wskazaƒ do inge-

rencji medycznych. Pozycje le˝àce powinny

byç „zarezerwowane” wy∏àcznie do porodów

zabiegowych, bowiem udowodniono, ˝e sà

wbrew fizjologii rodzenia. Technika przyj-

mowania porodów opisana w podr´cznikach

nadal dostosowana jest wy∏àcznie do pozycji

le˝àcej rodzàcych. Nadal j´zyk medyczny jest

bardzo mocno uprzedmiotowiony: „p∏ód ja-

ko przedmiot porodu”, „II okres porodu, to

okres wydalania (!) p∏odu”, „g∏ówka p∏odu

przerzyna si´ (!) przez krocze”, itp. Takie

przedmiotowe opisywanie podmiotów poro-

du: kobiety i rodzàcego si´ dziecka, powinno

si´ zmieniç. 

Poczu∏am potrzeb´ przekazania w∏asnych

doÊwiadczeƒ, zarówno rodzicom przygoto-

wujàcym si´ do wspólnego prze˝ywania na-

rodzin ich dzieci, jak te˝ przekazania po∏o˝-

nym wielu „podpowiedzi”, wskazówek, rad:

co mo˝na zmieniç w swojej pracy, jak do-

strzec rzeczywiste potrzeby rodzàcych razem

rodziców, jak dostrzec pi´kno zawodowej

roli po∏o˝nej, zobaczyç i poczuç potrzeb´

nobilitacji naszego zawodu, potrzeb´ dà˝e-

nia do samodzielnych, niezale˝nych decyzji

w ramach uprawnieƒ zawodowych. Wresz-

cie, jak ˝yç, by nie nieÊç ci´˝aru „wypalenia

zawodowego” b´dàcego, niestety, udzia∏em

wielu po∏o˝nych i piel´gniarek. 

: Przed kilkunastu laty przyj-
mowanie porodu w domu stanowi∏o problem
prawny, medyczny, moralny. Co zmieni∏o si´
wspó∏czeÊnie?
I.Ch.: Raczej by∏y to problemy natury ad-

ministracyjnej oraz problemy zwiàzane

z brakiem akceptacji prób wyzwolenia si´

spod nadzorczej w∏adzy lekarzy w stosunku

do prób samodzielnoÊci zawodowej po∏o˝-

nych. Szczerze: nie chc´ obszernie odpowie-

dzieç na to pozornie proste pytanie, bo od-

powiedê by∏aby d∏uga i wymaga∏aby g∏´b-

szej refleksji oraz odtworzenia nie tylko wa-

runków pracy w ustroju socjalistycznym, ale

i jedynie s∏usznych (w ówczesnym czasie)

decyzji na ró˝nych szczeblach w∏adzy. Nie-

stety, w wielu polskich szpitalach nadal nic

lub niewiele si´ zmieni∏o mimo zmiany

ustroju gwarantujàcego wolnoÊç w podej-

mowaniu suwerennych decyzji ka˝dego

cz∏owieka dotyczàcych czy to wyboru miej-

sca do rodzenia czy wyra˝enia bàdê braku

zgody na konkretne procedury stosowane

w szpitalu wobec zdrowych rodzàcych ko-

biet.

Po∏o˝na to zawód samodzielny. Stanowi

o tym ustawa sejmowa od 1997 r. Jako po-

∏o˝na ju˝ wczeÊniej praktykujàca samodziel-

nà praktyk´, mia∏am zaszczyt byç powo∏ana

do zespo∏u tworzàcego t´ ustaw´. 

: Cz´stym argumentem leka-
rzy przeciw porodom domowym jest twierdze-
nie, ˝e na taki poród decydujà si´ ludzie nie-
wykszta∏ceni, nieprzygotowani do cià˝y i po-
rodu oraz nieÊwiadomi zagro˝eƒ. Jakie jest
Pani doÊwiadczenie w tym wzgl´dzie? Co
mo˝e Pani powiedzieç o ÊwiadomoÊci macie-
rzyƒstwa i ojcostwa, przygotowaniu do poro-
du i profesjach rodziców, którzy decydujà si´
na poród w domu?
I.Ch.: WÊród ma∏˝eƒstw wybierajàcych dom

na narodziny dziecka, ponad 90% ma wy-

kszta∏cenie wy˝sze lub sà w trakcie studiów. 

Wiele osób spoÊród nich na pytanie, dlacze-

go chcà rodziç w domu odpowiada, ˝e nie-

bezpiecznym pomys∏em jest, by zdrowa ko-

bieta wybiera∏a szpital na miejsce porodu,

poniewa˝ szpital jest miejscem do terapii dla

chorych a poród to nie jest stan chorobowy.

Majàc ró˝ne doÊwiadczenia w∏asne, doÊwiad-

czenia swoich znajomych i innych bliskich im

osób wiedzà, ˝e w szpitalu wÊród personelu,

osób dobrze przygotowanych technicznie

i klinicznie, sà te˝ osoby wyznajàce zasad´, ˝e

na sali porodowej jedynie po∏o˝nik (po∏o˝-

na) majà zawsze racj´ i bez zb´dnych pytaƒ

i dyskusji nale˝y poddaç si´ ich zaleceniom.

Dla tych ma∏˝eƒstw, szpital to terytorium

w∏adzy lekarzy, tu zdrowa kobieta rzadko ma

wp∏yw na ró˝ne sposoby technik medycz-

nych, które mogà byç zastosowane w jej po-

rodzie. Kobiety od momentu wejÊcia do izby

przyj´ç czujà si´ pacjentkami, osobami, któ-

rym niezb´dna jest pomoc lekarska, czyli

czujà si´ osobami chorymi. Takie i inne wy-
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▼ powiedzi mo˝na przeczytaç w mojej ksià˝ce

w rozdziale „Urodzili w domu”. W ostatnich

latach coraz wi´cej ma∏˝eƒstw przygotowuje

si´ w szko∏ach rodzenia do porodu. Âwiadczy

to o ich dà˝eniu do Êwiadomego prze˝ywa-

nia czasu rodzenia. Ch´tnie uzupe∏niajà swo-

jà wiedz´ nie tylko na temat porodu, piel´-

gnacji niemowlàt i karmienia piersià, ale rów-

nie˝ zdrowego ˝ywienia; sà przekonani o po-

trzebie poddania si´ wszystkim rutynowo

wykonywanym badaniom prenatalnym.

W ten sposób spe∏niajà swoje zadanie czuwa-

nia nad bezpieczeƒstwem w∏asnym i dziecka

dojrzewajàcego do urodzenia. Chcà korzy-

staç z wszelkich informacji na temat w∏asne-

go zdrowia i chcà te˝ sami podejmowaç de-

cyzje dotyczàce w∏asnych zachowaƒ prozdro-

wotnych. Cz´Êç z nich zastanawia si´ nad ro-

dzeniem w domu tylko dlatego, ̋ e na pytanie

zadane lekarzowi czy po∏o˝nej w szpitalu,

który zamierzali wybraç na swój poród: „czy

b´d´ mog∏a tu rodziç, np. w pozycji kucz-

nej?”, nie uzyska∏y pozytywnej odpowiedzi.

Znam wiele par, które d∏ugo rozwa˝ajà ró˝ne

aspekty zwiàzane z wyborem alternatywnych

miejsc na poród, wys∏uchujà zdaƒ wielu osób

o skrajnych poglàdach na temat miejsca ro-

dzenia. Znajà wi´c argumenty za rodzeniem

w domu i przeciw takiej decyzji. Zbierajà in-

formacje na temat metod pracy ludzi, którym

ewentualnie b´dà chcieli lub b´dà musieli po-

wierzyç swoje zdrowie na ten wa˝ny etap

w ich ˝yciu. Wykonujà badania niezb´dne do

oceny stopnia ryzyka oko∏oporodowego.

Majà ÊwiadomoÊç tego, co mo˝e dziaç si´

w czasie porodu. 

Na przedporodowych wizytach z po∏o˝nà

uwa˝nie rozmawiajà o sytuacjach, których

nie da si´ przewidzieç w po∏o˝nictwie, a któ-

re zawsze mogà zaistnieç. W taki sposób bu-

dujà w∏asne poczucie odpowiedzialnoÊci.

Wiedzà ponadto, ˝e wybierajàc w∏asny dom

na urodzenie dziecka, w ka˝dej chwili poro-

du mogà na w∏asne ˝yczenie przenieÊç si´

z domu do szpitala.

: Jakie w Pani ocenie jest zapo-
trzebowanie spo∏eczne na porody rodzinne
w warunkach domowych, miejscu najbar-
dziej naturalnym dla rodzàcych? 
I.Ch.: Jest to wcià˝ niewielki procent

wszystkich kobiet rodzàcych w Polsce. Przed

kilkunastu laty nie wzrasta∏by stopniowo %

kobiet zainteresowanych rodzeniem w do-

mu, gdyby znalaz∏y one w szpitalu to, czego

oczekuje cz∏owiek wolny, czyli Êwiadomy nie

tylko w∏asnej odpowiedzialnoÊci za zdrowie

i ˝ycie, ale te˝ oczekujàcy poszanowania ich

godnoÊci, potrzeby intymnoÊci, prawa do

wyboru, do wolnoÊci wyboru zarówno spo-

sobu jak i miejsca rodzenia. A tak niewiele

trzeba, by sale porodowe sta∏y si´ miejscem

naprawd´ przyjaznym kobietom w trudnym

dla nich i jednoczeÊnie pi´knym (najcz´Êciej)

czasie rodzenia dzieci.

: Co jest najwa˝niejsze we
wspó∏pracy po∏o˝nej z kobietami rodzàcymi
naturalnie?
I.Ch.: Odpowiem na to pytanie kilkoma

zdaniami wyciàgni´tymi z mojej ksià˝ki:

„Po∏o˝na ma po prostu byç dla rodzàcej.

Czuwaç przy niej i wspieraç jà. Obserwowaç

jak zmienia si´ jej cia∏o. S∏uchaç, czego od

nas potrzebuje. Odczytywaç jej potrzeby

z gestów, mimiki, z oczu i pomagaç tylko ty-

le ile jej potrzeba. JeÊli nie jest to konieczne,

podczas porodu mówiç niewiele, wypowia-

daç tylko niezb´dne s∏owa szczególnie pod-

czas skurczu. Mo˝na w ten sam sposób „mó-

wiç” do niej tylko gestem, wzrokiem, uÊmie-

chem akceptujàcym, wspó∏odczuwajàcym,

dotykiem lub szeptem.

Po∏o˝na doskonale mo˝e porozumiewaç si´

ze swojà rodzàcà bez zb´dnych s∏ów. S∏ucha-

jàc oddechów rodzàcej, odczuwajàc ich

rytm, patrzàc w jej oczy mo˝na zrozumieç,

odczytaç mow´ jej cia∏a i znaleêç sposób na

udzielenie pomocy. Samà postawà gotowo-

Êci do pomagania po∏o˝na mo˝e wysy∏aç ro-

dzàcej w∏asny przekaz: spokój i cierpliwoÊç,

ufnoÊç w naturalne si∏y porodu kierujàce ro-

dzàcà oraz zapewnienie, ˝e w ka˝dej chwili

mo˝e byç „ko∏em ratunkowym” dla rodzà-

cych rodziców. 

OczywiÊcie ka˝da z po∏o˝nych ma w∏asny

sposób przekazywania swoich myÊli, w∏asny

sposób porozumienia si´ z drugà osobà.

Najwa˝niejsze, by chcieç zgodnie z empatià,

intuicyjnie, racjonalnie i profesjonalnie po-

magaç rodzàcej. Wtedy jest szansa, ˝e rodzà-

ca w pe∏ni zaufa swojej po∏o˝nej.

Po∏o˝na musi nauczyç si´ szanowaç natur´

rodzenia jak najlepszego nauczyciela, ale

musi te˝ zawsze byç gotowa do profesjonal-

nej pomocy w oczekiwaniu nieprzewidywal-

nych sytuacji w porodzie. Nie powinna sama

prowokowaç tych sytuacji, np. poprzez sa-

modzielne próby przyspieszania porodu ró˝-

nymi sposobami stosowanymi w szpitalu,

bo odpowiada za ocen´ sytuacji po∏o˝niczej

swojej rodzàcej i za ewentualnà w∏asnà inge-

rencj´ w przebieg porodu. 

Nie wystarczy byç dobrà technicznie po∏o˝-

nà. Trzeba zrezygnowaç z postawy nadzorcy

(w stosunku do rodzàcej) poprawnie wyko-

nujàcego swoje obowiàzki. Powiem wi´cej:

warto w poczuciu wewn´trznej wolnoÊci

i zachowaniu godnoÊci zawodowej dà˝yç do

gotowoÊci s∏u˝enia rodzàcej pomocà, wie-

dzà, doÊwiadczeniem, s∏u˝enia pomocà tym,

którzy na t´ pomoc oczekujà.

Proponuj´: cokolwiek robisz przy rodzàcej,

rób najlepiej jak potrafisz. JeÊli boisz si´, ˝e

za ma∏o wiesz lub za ma∏o potrafisz, to do-

brze, bo mo˝esz natychmiast podjàç trud

dokszta∏cania si´.

Pomi´dzy rodzàcà a po∏o˝nà nawiàzaç si´

mo˝e tajemna i trwa∏a wi´ê (jest to moje do-

Êwiadczenie) podobnie jak mi´dzy matkà

i jej dzieckiem. Mimo, ˝e ono nie potrafi

jeszcze mówiç, matka bardzo dobrze odczy-

tuje potrzeby swojego dziecka. 

Trzeba, by po∏o˝ne przygotowa∏y si´ psy-

chicznie i „fachowo” (np. poprzez uczestni-

czenie w kursie doszkalajàcym) do przyjmo-

wania porodów w immersji wodnej. 

Mo˝e jest najwy˝szy czas, by przyzwyczajaç

si´ do innego stylu pracy? 

Mo˝e czas przyzwyczajaç si´ nie tylko do inne-

go oÊwietlenia i wystroju pokoi porodowych,

ale wyeliminowaç z sal porodowych ∏ó˝ka, na

których mo˝na rodziç tylko w pozycji le˝àcej

lub jej odmianach? Czas te˝ najwy˝szy czas, by

dostosowaç w∏asnà pozycj´ i technik´ pracy

do pozycji, jakà przyjmuje rodzàca (równie˝

w wannie wype∏nionej wodà)”. 

: Czy zdaniem Pani wszystkie
po∏o˝ne sà przygotowane merytorycznie i psy-
chicznie do przyjmowania porodów w wa-
runkach domowych?
I.Ch.: Odpowiedê jest krótka: nie. Obser-

wuj´ jednak coraz wi´ksze zainteresowanie,

na razie poprzez przyglàdanie si´ dzia∏aniom

ma∏ej grupy po∏o˝nych samodzielnie pracu-

jàcych i ponoszàcych ci´˝ar równie˝ indywi-

dualnej odpowiedzialnoÊci cywilno-prawnej

i zawodowej za swoje decyzje. 

Serdecznie dzi´kuj´ za rozmow´
Krystyna ¸ukasz-Paluch
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Warto wiedzieć

Od pewnego czasu, tak˝e w Polsce

mo˝na us∏yszeç o porodach loto-

sowych. Ta, budzàca kontrowersje, forma

porodu charakteryzuje si´ sposobem trakto-

wania pop∏odu – czyli p´powiny, ∏o˝yska

i b∏on p∏odowych. Sà one uznawane za nale-

˝àce do dziecka i to ono ma zadecydowaç

o momencie ich od∏àczenia si´. Aby by∏o to

mo˝liwe, nie zaciska si´ p´powiny oraz nie

przecina jej, tak, ˝e po urodzeniu si´ ∏o˝yska

pozostaje ono po∏àczone z dzieckiem. Zwo-

lennicy tej metody uwa˝ajà, ˝e pozostawie-

nie po∏àczonych ∏o˝yska i dziecka pozwala

na duchowà integracj´ ludzkiej istoty.

OczywiÊcie takie post´powanie wymaga

wielu czynnoÊci, których zwykle si´ nie wy-

konuje: ∏o˝ysko powinno zostaç obmyte

wodà a nast´pnie umieszczone, na co naj-

mniej kilkanaÊcie godzin na sicie, przykryte

bawe∏nianà tkaninà. W tym czasie ∏o˝ysko

wst´pnie osycha, po czym zostaje umiesz-

czone na warstwie soli. Dalsza piel´gnacja

polega na zmienianiu soli kiedy stanie si´

ona wilgotna. W tym czasie p´powina

sztywnieje a nast´pnie ulega mumifikacji, co

niewàtpliwie nie u∏atwia piel´gnacji dziecka.

Istnieje koniecznoÊç bardzo delikatnego ob-

chodzenia si´ z ∏o˝yskiem, aby uniknàç wy-

rwania p´powiny z pierÊcienia p´pkowego.

Zdarza si´ tak˝e, ˝e ∏o˝ysko, pomimo prawi-

d∏owej piel´gnacji, nieprzyjemnie pachnie.

P´powina oddziela si´ najcz´Êciej mi´dzy 3

a 10 dniem po porodzie.

Nale˝y zauwa˝yç, ˝e zachowanie nieod∏à-

czonego ∏o˝yska nie jest powszechnym spo-

sobem post´powania ani w Êwiecie zwierzàt,

ani w tradycyjnych kulturach a idea ta, zosta-

∏a wykreowana w zesz∏ym wieku, czyli rela-

tywnie niedawno; termin „poród lotosowy”

zosta∏ u˝yty po raz pierwszy w 1974 roku. 

Zwolennicy metody powo∏ujà si´ na ob-

serwacje s∏ynnej badaczki ˝ycia szympansów,

Jane Goodall, która zauwa˝y∏a, ˝e niektóre

szympansice nie przerywajà p´powiny ∏àczà-

cej ma∏piàtko z ∏o˝yskiem. Podobny sposób

post´powania pojawia si´ tak˝e, choç rzadko,

w spo∏ecznoÊciach ludzkich. Znane jest prak-

tykujàce porody lotosowe australijskie plemi´

Kung, z zapisków pionierów w Ameryce Pó∏-

nocnej dowiadujemy si´ o podobnym post´-

powaniu, które jednak t∏umaczone by∏o bar-

dziej praktycznie – ochronà przed ewentual-

nym zaka˝eniem pierÊcienia p´pkowego.

Filozofia porodu lotosowego opiera si´

na twierdzeniu, ˝e dziecko po biologicznym

akcie narodzin potrzebuje jeszcze czasu na

„narodziny duszy”, które odbywajà si´, kie-

dy pozostaje ono w po∏àczeniu z pop∏odem.

Dziecko samo decyduje, kiedy jest gotowe

aby oddzieliç si´ od „brata”. Rodzice pod-

kreÊlajà te˝, ˝e widoczna jest wtedy zmiana

w zachowaniu si´ dziecka.

Wspó∏czeÊnie najwi´kszymi propagatorka-

mi porodu lotosowego sà Sarah Buckley, au-

stralijska lekarka rodzinna, która opisa∏a przy-

padki porodów lotosowych oraz po∏o˝na Ra-

chana Shivam, autorka ksià˝ki „Lotus Birth”,

którà uznaje si´ za Êwiatowà propagatork´

idei. Obecnie prowadzi ona za∏o˝ony przez

siebie w Melbourne w Australii College of

Spiritual Midwifery (Szko∏a Duchowego Po-

∏o˝nictwa). Prowadzi ona list´ dzieci urodzo-

nych lotosowo – jest na niej 30 000 nazwisk.

Porody lotosowe odbywajà si´ te˝ w Euro-

pie, choç w ˝adnym kraju nie sà powszechne.

W wielu krajach zdecydowano si´ na formal-

ne zezwolenie na praktyk´ porodu lotosowe-

go – na przyk∏ad Królewska Akademia Po∏o˝-

nictwa i Ginekologii (Royal College of Obste-

tricians and Gynaecologists) wyda∏a zalecenia

jak post´powaç w praktyce szpitalnej, jeÊli ro-

dzice wyra˝à ˝yczenie porodu lotosowego.

W zesz∏ym roku polskà pras´ obieg∏y sen-

sacyjne doniesienia o rodzicach, którzy rodzàc

w hrubieszowskim szpitalu za˝àdali nie prze-

cinania p´powiny po narodzinach ich synka.

Lekarze skierowali spraw´ do prokuratury

obawiajàc si´ zaka˝enia i innych konsekwencji

zdrowotnych dla dziecka. Prokuratura nie

znalaz∏a jednak potwierdzenia tych obaw

w faktach i oÊwiadczy∏a, ˝e poród lotosowy

nie jest w Polsce przest´pstwem. 

Obecnie, najwi´cej lotosowych dzieci ro-

dzi si´ w Polsce w czasie porodów domo-

wych, jest ich kilkoro rocznie. Sà tak˝e szpi-

tale (np. Szpital Âw. Zofii w Warszawie),

gdzie mo˝na urodziç w ten sposób.

Jakkolwiek wielu osobom trudno jest

uto˝samiç si´ z ideà porodów lotosowych,

to jednak warto zwróciç uwag´ na to, ˝e

zgodnie z tym sposobem myÊlenia ∏o˝ysko

nie jest traktowane jako odpad, tak jak to

dzieje si´ cz´sto w naszej kulturze, ale jako

coÊ, czemu nale˝y si´ szacunek. 

W praktyce porodów domowych od

dawna przestrzegamy zasady, aby p´powina

odcinana by∏a najwczeÊniej po ustaniu t´t-

nienia, co trwa od kilku do kilkudziesi´ciu

minut. Czas ten pozwala dziecku spokojnie

przystosowaç si´ do zewn´trznych warun-

ków i ∏agodnie podjàç oddychanie. Unikamy

te˝ w ten sposób koniecznoÊci odÊluzowy-

wania dziecka, a nie jest to oboj´tny dla nie-

go zabieg. Podczas porodów domowych

cz´sto przecinamy p´powin´ dopiero po

urodzeniu si´ ∏o˝yska, pozwalajàc na w pe∏-

ni fizjologiczne przejÊcie procesów wczesne-

go po∏ogu. Cz´stà praktykà w wielu krajach

jest tak˝e sadzenie na ∏o˝ysku drzewa, co ma

podkreÊliç ∏àcznoÊç dziecka z naturà. 

Wydaje si´, ˝e warto daç si´ zainspirowaç

zwolennikom porodów lotosowych i - nieko-

niecznie podkreÊlajàc to nie przecinaniem p´-

powiny a˝ do jej naturalnego odpadni´cia po

kilku dniach, co dla wielu osób jest trudne do

zaakceptowania – spojrzeç na poród w nowy

sposób: poÊwi´ciç wi´cej czasu i uwagi nowo

narodzonemu dziecku koncentrujàc si´ na je-

go potrzebach i wyjàtkowoÊci tego okresu

oraz darowujàc ca∏ej rodzinie odÊwi´tnà at-

mosfer´ pozbawionà nadmiaru bodêców,

które niesie ze sobà wspó∏czesny Êwiat.

èród∏a

1. Rachana Shivam „Narodziny w nowym Êwietle –

poród lotosowy” wyd. Ravi, ¸ódê 2003.

2. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/

Lotus_Birth.

3. www.lotusbirth.info

4. www.sarahjbuckley.com/articles/lotus-birth.htm
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Perspektywa rodzicielstwa to jedno z naj-

bardziej znaczàcych i unikatowych zda-

rzeƒ w ˝yciu ka˝dej rodziny, zarówno posia-

dajàcej ju˝ potomstwo, jak i planujàcej

pierwszà cià˝´. Nale˝y wi´c staraç si´, aby

byç do tego wydarzenia odpowiednio przy-

gotowanym w jak najszerszym znaczeniu te-

go s∏owa. Podstawowà rol´ w tym zakresie

powinna spe∏niaç w∏aÊciwa edukacja zdro-

wotna, uÊwiadamiajàca przysz∏ym rodzicom

liczne potrzeby i uwarunkowania optymalne-

go przebiegu cià˝y. Aby ca∏kowicie Êwiado-

mie prze˝yç radoÊç zwiàzanà z urodzeniem

zdrowego dziecka,

warto jeszcze przed

zajÊciem w cià˝´

uzyskaç wiarygod-

ne i fachowe odpo-

wiedzi na wszyst-

kie nurtujàce wàt-

pliwoÊci i pytania. 

Cià˝a jest w ˝y-

ciu kobiety okre-

sem szczególnym,

choç z punktu wi-

dzenia medycyny

jest to stan fizjolo-

giczny. Wymaga

ona jednak powià-

zaƒ z wieloma

zmianami: zarów-

no stylu ˝ycia,

dba∏oÊci o higien´,

dbanie nie tylko

o w∏asne cia∏o, ale

przede wszystkim o zdrowie, samopoczucie

i dobrà kondycj´ matki i nienarodzonego

dziecka. Szko∏a Rodzenia to instytucja,

w której realizowana jest szeroko rozumiana

promocja zdrowia rodziny, poziomu wiedzy

medycznej, psychologicznej, kszta∏towania

pozytywnych postaw wobec rodzicielstwa,

rozwijanie praktycznych umiej´tnoÊci i me-

chanizmów radzenia sobie w sytuacjach

trudnych, zwiàzanych z macierzyƒstwem

oraz kszta∏towanie zachowaƒ prozdrowot-

nych. Szko∏a Rodzenia wspiera proces edu-

kacyjny, spe∏nia rol´ grup wsparcia, jest

miejscem wymiany doÊwiadczeƒ, rozbudza

potrzeby i zainteresowania. Stwarza mo˝li-

woÊci pog∏´bienia wi´zi pomi´dzy ma∏˝on-

kami, partnerami. Przygotowuje osob´ bli-

skà kobiecie, teoretycznie i praktycznie do

uczestniczenia w tak wa˝nym dla nich mo-

mencie ˝ycia, wskazuje na du˝à rol´ wspar-

cia psychicznego i poczucia bezpieczeƒstwa. 

Dla rozwoju Szkó∏ Rodzenia, tak˝e

w Polsce du˝e znaczenie mia∏o ukazanie si´

prac naukowych pokazujàcych ró˝ne techni-

ki porodu u∏atwiajàce pokonanie bólu poro-

dowego. Grandy Dick-Read angielski lekarz

okreÊli∏ mechanizm powstawania z∏ego sa-

mopoczucia i narastajàcej bolesnoÊci w prze-

biegu porodu nast´pujàco: „punkt wyjÊcia

stanowi l´k, który mobilizuje napi´cie, ono

zaÊ wywo∏uje ból”. 

Ten z kolei pog∏´bia uczucie l´ku i w ten

sposób powstaje „b∏´dne ko∏o”, dzia∏ajàce

niezawodnie w kierunku prze˝ywania skur-

czów porodowych jako bólów nie do zniesie-

nia. „B∏´dne ko∏o Reada”, to inaczej za-

mkni´ty kràg trzech napi´ç: napi´cia emocjo-

nalnego (l´k oczekiwania) i pochodnych od

niego dalszych napi´ç – autonomicznego

i mi´Êniowego. Dick-Read opracowa∏ meto-

d´, która polega na wyeliminowaniu despe-

rackiego l´ku, a w rezultacie bólu przez od-

powiednià edukacj´ i emocjonalne wsparcie.

Publikacjà majàcà równie˝ du˝y wp∏yw na

kszta∏towanie si´ Szkó∏ Rodzenia, by∏a ksià˝-

ka M. Karmel „Thank you Dr Lamaze’a”,

opisujàca naturalne metody porodu, wyko-

rzystujàc techniki oddychania i nie farmako-

logiczne sposoby walki z bólem. Wed∏ug

francuskiego po∏o˝nika Lamaze’a, poród jest

tu traktowany jako egzamin albo trudne za-

wody, w których potrzebne jest dobre przy-

gotowanie fizyczne i psychiczne. åwiczenia

mi´Êni krocza, ogólnokondycyjne, oddecho-

we, nauka relaksu s∏u˝à temu, aby wyrobiç

umiej´tnoÊci automatycznych reakcji na ka˝-

dy rodzaj porodowych skurczów, Êwiadome

uczestnictwo w po-

rodzie i wspó∏prac´

z po∏o˝nà. M´˝o-

wie równie˝ biorà

udzia∏ w kursie, po-

magajàc ˝onom

w wykonywaniu

çwiczeƒ, a potem sà

dla nich oparciem

podczas porodu.

Ostatnia z pozycji

majàcych wp∏yw

na powstawanie

Szkó∏ Rodzenia, to

praca Roberta Bra-

dleya pod tytu∏em

„Husband-coached

childbirth” wydana

w 1965 r. Autor

w swojej ksià˝ce

proponuje poród

ca∏kowicie natural-

ny bez zastosowania jakichkolwiek Êrodków

znieczulajàcych. Edukacja przedporodowa

polegaç ma wed∏ug autora na nauce technik

oddychania i relaksacji umo˝liwiajàcych u∏a-

twienie porodu i zmniejszenie bólu. 

W metodzie zaproponowanej przez Bra-

dley’a wiele miejsca poÊwi´ca si´ na szkole-

nie m´˝a, powierzajàc mu wiele odpowie-

dzialnych, wykonywanych dotychczas przez

personel szpitala zadaƒ. Cz´sto metoda ta

nazywana jest „metodà bez metody”, ponie-

wa˝ tu nie tylko uczy si´ konkretnych çwi-

czeƒ i technik oddechowych, ile pomaga lu-

dziom dojÊç do ich w∏asnych rozwiàzaƒ. Pre-

Szkoła Rodzenia

El˝bieta Nowosad ● Mgr edukacji zdrowotnej z rehabilitacjà, po∏o˝na, 

Babi-med s.c. Us∏ugi po∏o˝nych Êrodowiskowych-rodzinnych. 

Szko∏a Rodzenia, Chorzów
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kursorem i najwi´kszym propagatorem

Szkó∏ Rodzenia w Polsce by∏ prof. W∏odzi-

mierz Fija∏kowski. W∏odzimierz Fija∏kowski

w 1957 r. zorganizowa∏ na terenie Kliniki

Ginekologii i Po∏o˝nictwa Akademii Me-

dycznej w ¸odzi doÊwiadczalny kurs profi-

laktyki porodowej, gdzie przez 5 lat kszta∏to-

wa∏ si´ model polskiej Szko∏y Rodzenia. 

Wwi´kszoÊci Szkó∏ Rodzenia program

obejmuje zaj´cia teoretyczne i prak-

tyczne zwiàzane z okresem cià˝y, porodu i po-

∏ogu oraz z piel´gnacjà noworodka. Ka˝da ze

szkó∏ ma swój program uk∏adany przez osoby

prowadzàce zaj´cia. Uwarunkowania sà ró˝-

ne. Jednym z czynników kszta∏tujàcych je jest

kadra, która prowadzi poszczególne zaj´cia. 

W praktyce funkcjonujà dwa modele.

W pierwszym z nich, ca∏y kurs jest prowadzo-

ny przez jednà lub dwie osoby i sà to najcz´-

Êciej po∏o˝ne. W przypadku drugiego mode-

lu, gdzie poszczególne zaj´cia prowadzone sà

przez specjalistów z danych dziedzin: psycho-

loga, lekarza po∏o˝nika-ginekologa, neonato-

loga, po∏o˝nà, ki-

nezyterapeut´, itp.,

cz´sto gubi si´ ka-

meralny charakter

szko∏y, co mo˝e

wp∏ynàç na otwar-

toÊç w zadawaniu

pytaƒ lub dzieleniu

si´ swoimi do-

Ê w i a d c z e n i a m i

przez uczestników.

Wszystkie Szko-

∏y Rodzenia stawia-

jà sobie wspólne ce-

le, w zwiàzku z tym

spotykamy si´ z tà

samà podstawà

programowà. 

Program Szkó∏
Rodzenia obej-
muje trzy rodzaje
zaj´ç:
• spotkania grupowe, na których podejmo-

wane sà zagadnienia teoretyczne,

• çwiczenia gimnastyczne,

• wdra˝anie rodziców do ich zadaƒ opie-

kuƒczych 

Wszystkie zagadnienia teoretyczne sà za-

wsze modyfikowane zgodnie z oczeki-

waniami i potrzebami uczestników. Szko∏a

Rodzenia jest placówkà medycznà, a jej na-

czelnym zadaniem jest przygotowanie pary

rodzicielskiej do Êwiadomego, aktywnego

i sprawnego „rozegrania porodu”. Poród na-

turalny to poród, w którym kobieta wsparta

przez m´˝a, realizuje swoje zadania ˝yciowe

si∏ami natury, po przygotowaniu kondycyj-

nym dla uzyskania jak najlepszych warunków

przeprowadzenia dziecka przez drogi rodne

i wprowadzenia go w nowy i szeroki Êwiat.

Wprowadzenie w 2000 roku przez Kasy

Chorych w kilku województwach bezp∏at-

nych zaj´ç dla wszystkich przysz∏ych matek,

stwarza∏o mo˝liwoÊç dost´pu do fachowej

wiedzy na temat cià˝y, porodu, oraz opieki

nad noworodkiem niezale˝nie od stopnia za-

mo˝noÊci kobiet. 

Od stycznia 2004 roku Narodowy Fun-

dusz Zdrowia zastàpi∏ Kasy Chorych i Szko-

∏y Rodzenia straci∏y êród∏o finansowania,

w bud˝ecie NFZ nie by∏o takiej pozycji.

Szko∏y Rodzenia dotychczas bezp∏atne, sta∏y

si´ szko∏ami p∏atnymi, co oznacza mniej do-

st´pnymi dla wszystkich kobiet. W zwiàzku

z koniecznoÊcià wprowadzenia op∏at, dra-

stycznie zmniejszy∏a si´ liczba kobiet zainte-

resowanych udzia∏em w zaj´ciach Szko∏y

Rodzenia, a w Polsce rynek na Szko∏y Ro-

dzenia dopiero si´ rozwija∏. W wojewódz-

twach, w których finansowane by∏y zaj´cia

w Szko∏ach Rodzenia, zainteresowanie ko-

biet by∏o wi´ksze i tworzy∏y si´ nowe pla-

cówki. Obecnie, gdy wi´kszoÊç Szkó∏ Ro-

dzenia jest odp∏atna, trudno mieç nadziej´,

˝e powstanà nowe placówki. 

W Szkole Rodzenia mo˝na znaleêç od-

powiedzi na wiele pytaƒ, ale te˝ mo˝na

otrzymaç wsparcie i szans´ wymiany do-

Êwiadczeƒ z innymi przysz∏ymi rodzicami.

Niewàtpliwie, instytucjà powo∏anà do edu-

kacji zdrowotnej sà Szko∏y Rodzenia pro-

wadzone przez odpowiedni personel po-

siadajàcy wiedz´ medycznà, znajàcy pod-

stawy psychologii, socjologii, pedagogiki,

oraz podstawy prawa i majàcy praktyk´

w opiece nad kobietà ci´˝arnà i jej rodzinà.

Celem edukacji przedporodowej jest po-

moc przysz∏ym rodzicom w dojrzewaniu

do rodzicielstwa. Szko∏a Rodzenia staje si´

„przewodnikiem” w nowym Êwiecie przy-

sz∏ych rodziców. G∏ówny powód, dla któ-

rego rodzice zg∏aszajà si´ do Szko∏y Ro-

dzenia, to potrzeba zdobycia odpowiedniej

wiedzy, mimo istnienia wielu publikacji,

ksià˝ek, internetu oraz filmów przygoto-

wujàcych do porodu. Nic nie zastàpi jed-

nak spotkania z osobami doÊwiadczonymi,

gotowymi rozwiaç wszelkie wàtpliwoÊci

i reagowaç na indywidualne potrzeby kon-

kretnej pary.

Z przeprowadzonych przeze mnie badaƒ
w Szkole Rodzenia Babi-med, którà pro-
wadz´ w Chorzowie, wynikajà nast´pujàce
wnioski:
1. Na korzystanie z us∏ug Szko∏y Rodzenia de-

cydujà si´ kobiety

z wy˝szym i Êred-

nim wykszta∏ce-

niem.

2. Decyzja o uczest-

nictwie w zaj´-

ciach podejmo-

wana jest wspól-

nie przez przy-

sz∏ych rodziców.

3. Wi´kszoÊç ko-

biet uczestniczy

wraz z partne-

rem i wspólnie

decydujà si´ na

poród rodzinny. 

4. Zaj´cia w Szko-

le rodzenia spe∏-

ni∏y oczekiwania

i rozwia∏y wszel-

kie wàtpliwoÊci

dotyczàce cià˝y,

porodu, po∏ogu

i przygotowa∏y

do aktywnego

porodu.

Obecnie NFZ wprowadzi∏ Êwiadczenia

edukacji przedporodowej dla kobiet

ci´˝arnych prowadzone przez po∏o˝ne POZ

w formie indywidualnej lub grupowej.

OczywiÊcie nie jest to równoznaczne z zaj´-

ciami prowadzonymi w Szkole Rodzenia,

ale mo˝e z nich skorzystaç wiele kobiet, któ-

re nie sà zainteresowane uczestnictwem

w Szkole Rodzenia. ■
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Blok porodowy stanowi serce ka˝dego

oddzia∏u po∏o˝niczego. Celem opieki

sprawowanej nad kobietami przebywajàcymi

w bloku porodowym jest zapewnienie

przede wszystkim bezpieczeƒstwa rodzàcej

i jej dziecku. Podstawowym zadaniem bloku

porodowego jest opieka nad kobietami ro-

dzàcymi oraz zapewnienie mo˝liwoÊci oceny

stanu wewnàtrzmacicznego rodzàcego si´

dziecka. Blok musi równie˝ spe∏niaç warunki

pozwalajàce na zapewnienie bezpieczeƒstwa

pacjentce w pierwszych godzinach po poro-

dzie i dziecku w pierwszych minutach ˝ycia.

Teoretycznie w bloku porodowym prze-

bywa kobieta rodzàca od chwili zg∏oszenia

si´, do pierwszych godzin po porodzie.

Teoretycznie…, a praktycznie? Rola, jakà

spe∏nia blok porodowy zale˝y od stopnia refe-

rencyjnoÊci oddzia∏u po∏o˝niczego. W oddzia-

∏ach pierwszego, podstawowego stopnia opie-

ki perinatalnej, zasadniczym celem jest pe∏nie-

nie roli sali porodowej dla porodów fizjolo-

gicznych w cià˝y donoszonej z mo˝liwoÊcià

wykonywania zabiegów po∏o˝niczych i ci´ç

cesarskich. W specyficznych warunkach pracy

oddzia∏u trzeciego, najbardziej specjalistyczne-

go, poziomu opieki perinatalnej, blok porodo-

wy pe∏ni funkcj´ nie tylko sali porodowej, ale

najcz´Êciej równie˝ oddzia∏u intensywnego

nadzoru po∏o˝niczego. To tutaj przebywajà

pacjentki z cià˝à wysokiego ryzyka, le˝àce i nie

wstajàce z ∏ó˝ka tygodniami oraz pacjentki

w ci´˝kich stanach po∏ogowych. 

Pami´taç nale˝y równie˝, ˝e porody

w oÊrodku trzeciego stopnia referencyjnoÊci

to nie tylko szcz´Êliwe narodziny. Sprawo-

wana jest wi´c tutaj równie˝ opieka nad ko-

bietà rodzàcà dziecko z ró˝nymi wadami na-

dajàcymi si´ do operacji po narodzinach, ale

tak˝e z wadami letalnymi; opieka nad rodzà-

cà dziecko, które z powodu skrajnego wcze-

Êniactwa nie ma szans prze˝ycia; opieka nad

rodzàcà martwe dziecko.

Blok porodowy pracuje ca∏y czas w wa-

runkach ostrego dy˝uru. Pacjentki do bloku

porodowego mogà trafiç zarówno z izby

przyj´ç jak i z oddzia∏u.

Porodu, z wy∏àczeniem planowego ci´cia

cesarskiego, w zasadzie nie mo˝na zaplano-

waç. Odcinek ten stanowi bardzo specyficzne

miejsce, gdy˝ istnieje szeroki margines gwa∏-

townych zmian sytuacji po∏o˝niczej a perso-

nel ponosi odpowiedzialnoÊç zarówno za

stan matki, jak i dziecka. Role jakie spe∏nia

blok porodowy okreÊlajà jednoczeÊnie zada-

nia i obowiàzki jakie do wykonania ma per-

sonel, czyli zespó∏ bloku porodowego.

O prawid∏owoÊci funkcjonowania bloku

porodowego decydujà dwie kategorie pra-

cowników – tzw. personel bia∏y sprawujàcy

bezpoÊrednio opiek´ medycznà i pomocniczy

pomagajàcy w zapewnieniu w∏aÊciwych wa-

runków pracy dla zespo∏u udzielajàcego

Êwiadczeƒ medycznych. W sk∏ad tego zespo-

∏u wchodzà: po∏o˝na, ginekolog-po∏o˝nik,

pediatra/neonatolog. W przypadku ci´cia ce-

sarskiego do tego zespo∏u do∏àczajà: aneste-

zjolog, piel´gniarka anestezjologiczna, in-

strumentariuszka. 

Personel sprzàtajàcy, ze wzgl´du na nie-

mo˝noÊç przewidzenia dok∏adnej godziny

porodu, powinien byç dost´pny ca∏odobowo.

Dla prawid∏owego funkcjonowania blok

porodowy musi posiadaç zaplecze laborato-

ryjne, gdy˝ niezb´dna jest mo˝liwoÊç wyko-

nywania w trybie pilnym szeregu badaƒ,

w tym: oznaczenie grupy krwi, morfologii,

uk∏adu krzepni´cia, równowagi kwasowo-

zasadowej, glikemii. W po∏o˝nictwie stany

zagro˝enia ˝ycia matki dotyczà g∏ównie

krwotoków, a w tych sytuacjach szybkoÊç

wykonania np. próby krzy˝owej mo˝e decy-

dowaç o prze˝yciu pacjentki.

Praca w bloku porodowym jest, wi´c pra-

cà zespo∏owà wymagajàcà wzajemnego za-

ufania. Ka˝dy z cz∏onków zespo∏u posiada

zakres obowiàzków i odpowiedzialnoÊci na

swoim stanowisku pracy.

Zespó∏ po∏o˝nych – pe∏ni podstawowe

zadania zwiàzane z bezpoÊrednià opiekà nad

pacjentkami przebywajàcymi w sali porodo-

wej. Po∏o˝ne spe∏niajà zarówno funkcje pie-

l´gnacyjne jak i terapeutyczne, zgodnie

z ustawowym prawem do udzielania Êwiad-

czeƒ zapobiegawczych, diagnostycznych,

leczniczych i rehabilitacyjnych.

W ró˝nych oÊrodkach na blokach poro-

dowych po∏o˝ne oprócz prowadzenia

i przyjmowania porodów fizjologicznych

wykonujà wiele innych zadaƒ. Przedstawi´

tylko niektóre, ale jak˝e typowe i cz´ste

w pracy po∏o˝nej bloku porodowego.

Po∏o˝na prowadzi i przyjmuje porody;

porody fizjologiczne na ∏ó˝kach porodo-

wych, w pozycjach wertykalnych czy porody

w wodzie. O tym chyba ka˝dy laik wie.

Chocia˝ mo˝e nie ka˝dy, bo spora cz´Êç spo-

∏eczeƒstwa myÊli, ˝e poród przyjmuje lekarz,

a cz´Êç nawet nie wie, ˝e jest taki zawód i nie

odró˝nia go od zawodu piel´gniarki.

Jednak praca po∏o˝nej w bloku porodo-

wym to nie tylko czynnoÊci zwiàzane ÊciÊle

z samym porodem, to równie˝: dezynfekcja,

mycie i pakowanie zestawów narz´dzi me-

dycznych, przygotowanie materia∏u opa-

trunkowego i bielizny operacyjnej do steryli-

zacji, pobieranie krwi p´powinowej dla ban-

ków komórek macierzystych, pobieranie np.

krwi czy fragmentów ∏o˝yska do badaƒ na-

ukowych, prowadzenie dokumentacji me-

dycznej piel´gniarskiej pisemnej i kompute-

rowej, obs∏uga aparatury medycznej, eduka-

cja zdrowotna kobiet, zastosowanie technik

∏agodzenia bólu i relaksacji, udzielanie

wsparcia kobiecie i jej rodzinie w sytuacjach

trudnych, podejmowanie koniecznych dzia-

∏aƒ w sytuacjach nag∏ych do czasu przybycia

lekarza.

W wielu oÊrodkach po∏o˝ne bloku poro-

dowego wykonujà dodatkowo zadania zwià-

zane z przyj´ciem pacjentki do szpitala – pe∏-

niàc jednoczeÊnie funkcje izby przyj´ç. W in-

nych z kolei, po∏o˝ne sali porodowej instru-

mentujà do ci´ç cesarskich. W oÊrodkach

trzeciego stopnia po∏o˝ne opiekujà si´ pa-

cjentkami w cià˝y wysokiego ryzyka oraz

sprawujà intensywny nadzór nad kobietami

w ci´˝kich stanach po∏ogowych. Sà te˝ od-

powiednio przeszkolone, aby sprawnie po-

prowadziç resuscytacj´ noworodka.

Sytuacja nag∏a w po∏o˝nictwie, a wi´c

krwotok, rzucawka czy zaburzenia akcji ser-

ca p∏odu, czyli stan zagro˝enia ˝ycia, to zno-

wu sprawdzian pracy po∏o˝nej bloku poro-

dowego. Tu liczy si´ czas, a jest go bardzo

ma∏o, szczególnie w przypadku pacjentki

nowoprzyj´tej. Ka˝dy z cz∏onków zespo∏u

Anna Stachulska ● Licencjat po∏o˝nictwa, po∏o˝na Bloku Porodowego SP

Centralnego Szpitala Klinicznego SUM w Katowicach-Ligocie 

Specyfika pracy położnej bloku porodowego
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terapeutycznego (lekarz, po∏o˝na, anestezjo-

log, neonatolog) powinien zebraç wywiad

z pacjentkà, za∏o˝yç i uzupe∏niç dokumenta-

cj´. Jak wyglàda wtedy komunikacja? Wie-

my ju˝, ˝e barierà w tej komunikacji jest

czas, którym dysponujemy. Nast´puje, wi´c

szybka selekcja tematów na te, które musimy

poznaç i na te, o które mo˝emy zapytaç póê-

niej. Nale˝y, bowiem nie tylko uzyskaç od

pacjentki wszystkie niezb´dne informacje,

w tym zgod´ na ci´cie cesarskie w trybie pil-

nym, ale tak˝e udzieliç jej stosownych wyja-

Ênieƒ, zapewniç poczucie bezpieczeƒstwa

i jednoczeÊnie przygotowaç fizycznie i psy-

chicznie do samego zabiegu.

Jakie sà w takich sytuacjach dzia∏ania po-

∏o˝nej, aby ta komunikacja by∏a skuteczna? 

Po∏o˝na jest tà osoba z zespo∏u, która jest

ca∏y czas obecna przy pacjentce. Uspokoi,

potrzyma za r´k´, zapewni poczucie bezpie-

czeƒstwa. Banalne? Ale jak˝e wa˝ne. Jedno-

czeÊnie po∏o˝na bezpoÊrednio przygotowuje

pacjentk´ do samego zabiegu. Staje si´ te˝

„rzecznikiem prasowym” kobiety, który

z doÊwiadczenia wie, jakie pytania b´dà za-

dawaç pozostali cz∏onkowie zespo∏u. Poma-

ga pacjentce w zrozumieniu pytaƒ, powtarza

jeÊli zosta∏y niedos∏yszane, zbyt d∏ugie odpo-

wiedzi przetwarza w krótkie komunikaty.

W wyniku takiego dzia∏ania zespó∏ zyskuje

jeszcze czas na analiz´ informacji, a nie tylko

na jej zbieranie. Mo˝liwe jest to jednak tylko

wtedy, gdy sami cz∏onkowie zespo∏u dosko-

nale si´ rozumiejà, efektywnie wspó∏pracujà

i potrafià radziç sobie ze stresem w takich sy-

tuacjach. Tak wi´c umiej´tnoÊci te musi po-

siadaç równie˝ po∏o˝na, poniewa˝ jest

cz∏onkiem zespo∏u.

Jak wspomnia∏am wczeÊniej praca w blo-

ku porodowym to nie tylko szcz´Êliwe naro-

dziny. Szczególnie w oÊrodkach trzeciego

stopnia po∏o˝na nader cz´sto udziela chrztu

dziecku urodzonemu przedwczeÊnie w stanie

zagro˝enia ˝ycia. Cz´sto sà to te˝ narodziny

dzieci z wadami letalnymi lub ze skrajnym

wczeÊniactwem, które nie majà szans prze˝y-

cia i w kilka minut po narodzinach odchodzà

w ramionach swych matek czy w∏aÊnie po-

∏o˝nej. Jak˝e trudne to chwile, nie tylko dla

pacjentki, ale równie˝ dla personelu. W tych

sytuacjach po∏o˝na podejmuje komunikacj´

z pacjentkà i jej rodzinà, udziela wsparcia

przy po˝egnaniu si´ z dzieckiem, tworzy pa-

miàtki po zmar∏ym dziecku, udziela stosow-

nych informacji, co do formalnoÊci urz´do-

wych oraz praw pacjentki.

To bardzo smutne i bardzo trudne roz-

mowy. Po∏o˝na bloku porodowego mo˝e

nie czuç si´ przygotowana teoretycznie do

ich prowadzenia, jednak stara si´ to robiç jak

najlepiej, uruchamiajàc przy tym ogromne

pok∏ady empatii oraz czerpiàc z osobistych

doÊwiadczeƒ ˝yciowych i doÊwiadczenia na-

bytego w toku pracy. Bardzo przydatne

i wskazane jest wówczas wsparcie psycholo-

ga, lecz nie tylko dla pacjentki. Sà nieliczne

oÊrodki w Polsce, gdzie opieka psychologa

jest dost´pna 24 godziny na dob´, przez 7

dni w tygodniu.

Praktyka codzienna wskazuje na to, ˝e

w polskich szpitalach, ciàgle jeszcze, pozycja

po∏o˝nych w zespo∏ach terapeutycznych jest

s∏aba. Przyczyn zapewne jest wiele. Jednej

z nich mo˝na upatrywaç w przypisywaniu

ma∏ej wartoÊci temu, co po∏o˝na wnosi do

zespo∏u. Dlatego, tak wa˝ne staje si´ do-

kszta∏canie i podnoszenie kwalifikacji zawo-

dowych. I w∏aÊnie wÊród po∏o˝nych bloków

porodowych mo˝na znaleêç najcz´stsze przy-

k∏ady „pr´˝noÊci i p´du” do wiedzy, dowody

na rozumienie faktu, ˝e po∏o˝na w zespole

terapeutycznym, je˝eli ma byç równopraw-

nym cz∏onkiem, powinna wnosiç nowà wie-

dz´ i umieç coÊ innego, odr´bnego ni˝ pozo-

stali cz∏onkowie zespo∏u. Zawód po∏o˝nej

jest zawodem samodzielnym, chronionym

ustawà. Po∏o˝nà z lekarzem ∏àczy wi´ê mery-

toryczna, a nie s∏u˝bowa, co oznacza, ˝e le-

karz nie jest zwierzchnikiem po∏o˝nej, a rów-

norz´dnym partnerem w pracy.

Praca w bloku porodowym jest pracà ze-

spo∏owà, a zespo∏owe dzia∏anie wzmacnia po-

trzeb´ samokszta∏cenia si´ pracowników, mo-

bilizuje do wdra˝ania zmian, integruje po-

szczególne grupy. Efekty sà wtedy widoczne

w poprawie jakoÊci pracy, poprawie satysfak-

cji pacjentek, zmniejszeniu liczby powik∏aƒ

w postaci b∏´dów w sztuce medycznej.

Zespó∏ jednak musi dobrze si´ rozumieç

i wzajemnie sobie ufaç. W przeciwnym wy-

padku blok porodowy mo˝e staç si´ arenà, na

której najcz´Êciej b´dzie dochodziç do konflik-

tów. Zaburza to organizacj´ pracy i jest êró-

d∏em dodatkowego stresu dla po∏o˝nej.

Kierowanie ruchem pacjentek, przy cià-

gle zmieniajàcych si´ informacjach, obcià˝e-

niu odpowiedzialnoÊcià i du˝ym tempie pra-

cy, dla postronnego obserwatora, którym

zwykle jest osoba towarzyszàca rodzàcej, jest

niezrozumia∏e. MyÊl´, ̋ e cz´sto po∏o˝na mo-

˝e wówczas us∏yszeç pytanie z podziwem

w g∏osie: „Czy Pani jeszcze wie, co si´ tutaj

dzieje? Jak to mo˝liwe, ˝e Pani jeszcze si´

uÊmiecha i ˝artuje?”

I tu dochodzimy do roli humoru i auto-

ironii w naszej pracy i komunikacji z innymi.

Humor, a co za tym idzie Êmiech, pomaga

nam w emocjonalnych zmaganiach z tym,

co normalnie nas martwi i sprawia k∏opoty.

Poczucie humoru to wspania∏y sposób zwal-

czania negatywnych uczuç. Nie jest rozwià-

zaniem w ka˝dej sytuacji, ale gdyby nie on,

cz´sto nie podo∏a∏ybyÊmy obcià˝eniom

w pracy. Humor, bowiem roz∏adowuje na-

pi´cie, cz´sto gasi zarzewie konfliktu. Do-

tàd, dokàd si´ szczerze uÊmiechamy, nie mo-

˝emy si´ na nikogo gniewaç.

Praca po∏o˝nej bloku porodowego to wy-

pe∏nianie wielu zadaƒ, to ogromna odpo-

wiedzialnoÊç, stres, cz´sty kontakt z sytuacjà

nag∏à, naglàcà i trudnà, to umiej´tnoÊç w∏a-

Êciwej oceny sytuacji i szybkiego podejmo-

wania decyzji oraz przewidywania. Dlatego

te˝ pracy po∏o˝nej na tym odcinku nie nale-

˝y rozliczaç tylko pod kàtem iloÊci porodów,

co jest codziennà praktykà. Bo o ile mo˝na

zrozumieç laika, który twierdzi, ˝e jak nie

by∏o na dy˝urze porodu, to nie by∏o pracy,

o tyle takie s∏owa w ustach fachowca sà ju˝

przykre dla po∏o˝nej pracujàcej w bloku po-

rodowym i Êwiadczà o niezrozumieniu jej

roli i zadaƒ, jakie wykonuje.

Wiele oddzia∏ów bloku porodowego

dzia∏a w Polsce w warunkach ograniczonych

mo˝liwoÊci finansowych. Zapewnienie od-

powiednich warunków pracy i wyposa˝enia

spoczywa nie na bia∏ym personelu, ale na

osobach zarzàdzajàcych. Prawid∏owa organi-

zacja pracy, odpowiednia iloÊç zatrudnionego

personelu, dost´pne leki i sprz´t, decyduje

o sprawnoÊci dzia∏ania bloku porodowego

i odsetku niepowodzeƒ. Okrojony iloÊciowo

personel medyczny bez odpowiedniego za-

plecza i urzàdzeƒ nawet przy najlepszej pracy

i przygotowaniu fachowym nie jest w stanie

zapewniç pacjentce i jej dziecku odpowied-

niego bezpieczeƒstwa. Oszcz´dzajàc na funk-

cjonowaniu bloku porodowego warto pa-

mi´taç, ˝e po∏o˝nictwo jest dziedzinà medy-

cyny, w której ewentualne roszczenia zdarza-

jà si´ najcz´Êciej. 

Wizerunek bloku porodowego w oczach

pacjentek zale˝y te˝ w du˝ej mierze od sa-

mych po∏o˝nych. Opini´ o danej placówce,

tworzà bowiem ludzie w niej zatrudnieni.

Pozostaje wi´c tylko ˝yczyç wszystkim po-

∏o˝nym pozytywnych zmian i zrozumienia

dla ich pracy w oczach dyrekcji, prze∏o˝o-

nych i innych cz∏onków zespo∏u – „aby ob-

razy, które maluje nasza wyobraênia, znala-

z∏y miejsce w galerii rzeczywistoÊci”.
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Przez wiele miesi´cy,

podopieczni 53. pla-

cówek pomocy spo∏ecznej

w kraju i 2. oÊciennych

paƒstw – Czech i Litwy

przygotowywali si´ do festiwalu w Dàbro-

wie Górniczej, mieÊcie Zag∏´bia Dàbrow-

skiego.

Dàbrowa Górnicza w dniach 11-13 maja

2010, po raz szesnasty goÊci∏a zespo∏y arty-

styczne osób starszych i niepe∏nosprawnych

fizycznie i intelektualnie, chorych przewle-

kle, podopiecznych Domów Opieki Spo-

∏ecznej i OÊrodków. 

Tegoroczny Przeglàd by∏ I Mi´dzynaro-

dowym Przeglàdem Umiej´tnoÊci Arty-

stycznych Domów Pomocy Spo∏ecznej PU-

MA 2010. W dowód uznania za wieloletni

wysi∏ek, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-

∏ecznej, przyzna∏o organizatorom, prawo do

wykorzystania na materia∏ach tegorocznego

Przeglàdu, logo roku: 2010 Europejski Rok

Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Spo∏ecz-

nym. Ponadto po zakoƒczeniu Przeglàdu

Artystycznego wszystkie materia∏y o tym

wyjàtkowym wydarzeniu, zosta∏y przekaza-

ne do Brukseli.

Organizatorami Przeglàdu by∏y: Dom

Pomocy Spo∏ecznej w Dàbrowie Górniczej,

Urzàd Miejski w Dàbrowie Górniczej oraz

Pa∏ac Kultury Zag∏´bia w Dàbrowie Górni-

czej.

Honorowy patronat nad Dàbrowskim
Przeglàdem obj´li:
• Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej, Jo-

lanta Fedak

• Minister Zdrowia, Ewa Kopacz

• Konsul Generalny Republiki S∏owackiej

w Krakowie, dr Marek Lisansky

• Pe∏nomocnik Rzàdu ds. Osób Niepe∏no-

sprawnych, Jaros∏aw Duda

• Wojewoda Âlàski, Zygmunt ¸ukaszczyk

• Marsza∏ek Województwa Âlàskiego, Bogu-

s∏aw Âmigielski

• Prezydent Miasta Dàbrowy Górniczej,

Zbigniew Podraza

• Zespó∏ PieÊni i Taƒca „Âlàsk”, Adam Pa-

stuch

• Tesínské Divadlo Ceskí Tesín, Karol Susz-

ka

Medialny patronat obj´li: Czasopismo

niedziela, TVP Katowice, www.tematy.info

oraz Biuletyn Nasze Sprawy Okr´gowej

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

cach, co zaznaczyliÊmy prezentujàc baner

z logo naszej Izby w hollu Pa∏acu Kultury.

GoÊci, artystów, sympatyków, widzów

goÊci∏ przez kolejne dni Przeglàdu Artystycz-

nego, Pa∏ac Kultury Zag∏´bia w Dàbrowie

Górniczej. Socrealistyczny styl, bogaty, oci´-

˝a∏y, marmurowy wystrój Pa∏acu zaprojekto-

wany przez znanego architekta Zbigniewa

Rzepeckiego, przypomnia∏ starszym uczest-

nikom festiwalowych dni, architektur´ lat

szeÊçdziesiàtych minionego wieku.

Genezy Przeglàdu Umiej´tnoÊci Arty-

stycznych nale˝y szukaç w misji domu po-

mocy spo∏ecznej, który ma udzielaç wszech-

stronnà i indywidualnà pomoc mieszkaƒ-

com w godnym prze˝ywaniu i akceptowa-

niu staroÊci, zachowaniu samodzielnoÊci

oraz rozwoju talentów i zainteresowaƒ.

W tych dzia∏aniach wspomagajà podopiecz-

nych, opiekunowie i instruktorzy zaj´ç tera-

peutycznych ró˝nych specjalnoÊci. 

Prezydent Dàbrowy Górniczej Zbigniew

Podraza, lekarz, by∏y wiceminister zdrowia,

wieloletni dyrektor Szpitala Miejskiego,

otwierajàc Artystyczny Przeglàd, mówi∏

o celowoÊci i potrzebie tej wyjàtkowej im-

prezy oraz zapisa∏ w wst´pie do programu,

i˝: „Trzy festiwalowe dni sà wyjàtkowà oka-

zjà do szerokiego zaprezentowania przez

podopiecznych placówek pomocy spo∏ecz-

nej swoich dokonaƒ oraz pokazania szero-

kiej gamy talentów. Przeglàd skutecznie sta-

wia czo∏a stereotypom, ludzkim l´kom

i uprzedzeniom. Jest najlepszym dowodem

na to, ˝e ludzie starsi oraz niepe∏nosprawni

mogà równoprawnie i profesjonalnie reali-

zowaç swoje pasje i spe∏niaç marzenia. Wy-

raênie pokazuje, ˝e na przekór wszelkim

trudnoÊciom i przeciwieƒstwom losu tak˝e

oni odnajdujà radoÊç ˝ycia, dzielà si´ nià,

i przekazujà otoczeniu pozytywnà energi´”.

Uczestnicy Przeglàdu, podczas kolejnych

dni trwania festiwalu, objawiali swoje talen-

ty poprzez pi´kno s∏owa, form´ artystycznà,

muzyk´, ruch, Êpiew, taniec, kostiumy i re-

kwizyty oraz wyra˝anà radoÊç uczestniczenia

w wyst´pie. Podj´li trudne wyzwanie, bo jak

pisa∏ Julian Tuwim: „Mi∏oÊç s∏ów Mi∏oÊç

pi´knej formy – jest trudnà mi∏oÊcià”. 

Prezentacje zespo∏ów artystycznych

z Domów Pomocy Spo∏ecznej by∏y ró˝no-

rodne. Oto panorama, prezentowanych

form artystycznych i pomys∏ów na uczenie

si´ màdrego dorastania i godnego starzenia

si´ poprzez pobudzenie emocji i zabaw´:

Dzieƒ I – taniec i Êpiew piosenek cygaƒ-

skich (Wierzbica), pieÊni zespo∏u instrumen-

talno-wokalnego (Republika Litewska), te-

atr wyobraêni o królestwie Lailonii (Kra-

ków), piosenki w stylu country (Rozprza),

piosenki o dawnej Warszawie (Lubliniec),

taniec rosyjski (Tarnowskie Góry), scenka

rodzajowa – zakochane Smerfy (Dàbrowa

Górnicza), program s∏owno-muzyczny

(Kraków), monta˝ s∏owno-muzyczny „Woj-

na-domowa” o rodzinie, pragnàcej dobrze

wychowaç swoje dziecko (Ruda Ró˝aniec-

ka), obrz´dy weselne (Olsztyn), scenka hu-

morystyczna „Âwi´to ch∏opa” (Cz´stocho-

wa), inscenizacja „Zaloty” (Pszczyna), insce-

nizacja „Stworzenie Êwiata” (Zabrze), kaba-

Relacja z I Międzynarodowego Przeglądu Umiejętności 
Artystycznych Domów Pomocy Społecznej PUMA 2010
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ret „Przychodzi baba do lekarza”, sztuka

„Syn marnotrawny” (Kraków).

Dzieƒ II – wiàzanka piosenek (Olkusz),

„Bajka o mi∏oÊci” (Su∏oszowa), taniec z re-

kwizytami i Êpiew (Racibórz), teatr „Dziew-

czynka z zapa∏kami” (Pielgrzymowice), wy-

st´p wokalno-instrumentalny kapeli po-

dwórkowej (Lelów), uk∏ad taneczny (Nak∏o

Âlàskie), uczta staropolska w inscenizacji

fragmentu „Pana Tadeusza” (Ruda Âlàska),

taƒczàce rusa∏ki w rajskim ogrodzie (Czar-

nowàsy), przedstawienie muzyczno-rucho-

we z marzeniami w tle (Bytom), forma te-

atralno-muzyczna o przyjaêni i mi∏oÊci (Ka-

mieƒ Âlàski), w górach bli˝ej nieba (Kra-

ków), humor i piosenka na tle wiejskich kra-

jobrazów (¸adzice), piosenki z repertuaru

„T-Love” i „Pod Budà” (Strzebielinek Gnie-

wino), utwory muzyczne (Republika Cze-

ska), spektakl kabaretowy wyÊmiewajàcy ab-

surdy w Êwiecie polityki i w spo∏ecznoÊciach

lokalnych (Cieklin), spektakl teatralny

o cz∏owieku, który odnalaz∏ sens ˝ycia po-

przez Chrystusa (Witkowo), przedstawienie

pt. „Krawiec Niteczka” (Bogatynia), kabaret

pt. „Bogowie Olimpu XXI wieku” (Cho-

rzów), taƒce z ró˝nych zakàtków Êwiata (Po-

raj), spektakl o braterstwie, przyjaêni, mi∏o-

Êci (Je˝ów), inscenizacja s∏owno-muzyczna

o tolerancji (Bulowice).

Dzieƒ III - scenki rodzajowe o dziejach

ludzkich (Racibórz), spektakl teatralny o in-

tegracji mi´dzypokoleniowej (Czechowice-

Dziedzice), sztuka o odkrywaniu swojego

„ja” (Orzesze), wokalno-instrumentalna

opowieÊç ludowa (Cieszyn), opowiadanie

o kosmosie na tle muzyki i ruchu (Mys∏owi-

ce), humorystyczna prezentacja piosenek za

pomocà ruchu i taƒca z rekwizytami (By-

tom), spojrzenie na wydarzenia historyczne

poprzez s∏owo i piosenk´ (SoÊnica), monta˝

s∏owno-muzyczny, po∏àczony z pantomimà

(Gorzyce), w∏asna aran˝acja popularnych

przebojów (Wleƒ), sk∏adanka przebojów

z lat 60-tych i 70-tych XX wieku (Âwi´to-

ch∏owice), mi∏oÊç na tle pór roku (Rybnik),

Êpiew i taniec w taborze cygaƒskim (Socha-

czew), kabaret o amorach (PrzemyÊl-Lipo-

wica), uk∏ad choreograficzny na tle znanych

przebojów (Cz´stochowa), spojrzenie z hu-

morem na sztuczki cyrkowe (˚ernica), pan-

tomima ilustrujàca dylemat moralny cz∏o-

wieka w wyborze drogi ˝yciowej (Prze-

myÊl), taneczna podró˝ po Êwiecie dzi´ki ta-

jemniczej wró˝ce (Bojanowo), forma dra-

matyczna o poszukiwaniu szcz´Êcia (Zator). 

Najwi´cej talentów wraz z tytu∏em „Ta-
lent PUMA 2010” i Statuetkà Przeglàdu
w kolejnych dniach, uzyska∏y nast´pujàce
zespo∏y: 
• Zespó∏ „EntuzjaÊci” z Pszczyny za insceni-

zacj´ pt. „Zaloty”, opartà na tekstach zna-

nych bajek - „˚uraw i czapla”, „˚uk”,

„Hipopotam”; 

• Zespó∏ „Biedronki” z Czarnowàsów za

przedstawienie barwnej opowieÊci „Za-

czarowany ogród” o taƒczàcych rusa∏kach; 

• Zespó∏ „Na weso∏ej fali” z SoÊnicy za po-

traktowanie humorystyczne, równie˝ wy-

darzeƒ historycznych.

• Honorowe Statuetki otrzymali te˝ goÊcie

z zagranicy. 

Analizy i oceny prezentacji wszystkich ze-

spo∏ów, z przydzielaniem uzyskanych przez

nich talentów, dokonywa∏o profesjonalne Ju-

ry, pracujàce pod kierunkiem Józefa Niedê-

wieckiego. 

Wszyscy uczestnicy Przeglàdu zostali na-

grodzeni; otrzymali dyplomy, przydzielone

talenty przez Jury, kosze s∏odyczy dzi´ki spon-

sorujàcym firmom i goràce brawa. Uczestni-

cy konkursowych zmagaƒ obdarzeni najwi´k-

szà liczbà talentów przez Jury, otrzymali Sta-

tuetki PUMA 2010. Ponadto dzi´ki darowi

serca polskich gwiazd estrady, popularnych

zespo∏ów muzycznych - Universe, Kindla,

Katolika Front i solisty Ivana Komarenko,

uczestnicy Przeglàdu, s∏uchali mini koncer-

tów oraz Êpiewali, taƒczyli i bawili si´ wspól-

nie z gwiazdami. Po wyst´pach gwiazdorów,

mogli uzyskaç autograf lub kupiç p∏yt´. 

Ks. W∏adys∏aw Zàzel, zacny goÊç Arty-

stycznego Przeglàdu, witajàc uczestników

festiwalowych dni, wraz z braçmi ¸ukaszem

i Paw∏em Golcami z Milówki, powiedzia∏

znamienne s∏owa: „To Êwi´to raz w roku

tworzycie Wy sami dla siebie z potrzeby ser-

ca, myÊlàc twórczo o nim przez ca∏y rok, aby

tworzyç Pi´kno, które by zachwyca∏o”. I wy-

st´py zachwyci∏y goÊci i widzów, wzruszy∏y

i bawi∏y, a bawiàc uczy∏y. Sk∏oni∏y do reflek-

sji, wielorakich doznaƒ, jak màdrze i pi´knie

mo˝na pomagaç w dorastaniu, rozmawiaç

o samotnoÊci, przyjaêni, mi∏oÊci, poszukiwa-

niu sensu ˝ycia i tolerancji równie˝ w jesieni

˝ycia. Umo˝liwi∏y poznawaç inne kultury

poprzez muzyk´, Êpiew, fragmenty literatury. 

Dodatkowo wyjàtkowy klimat I Mi´dzy-

narodowego Przeglàdu Umiej´tnoÊci Arty-

stycznych tworzy∏y niepowtarzalnoÊç i spon-

tanicznoÊç reakcji zgromadzonych uczestni-

ków.

Przeglàdowi towarzyszy∏y te˝ bardzo

u˝yteczne szkolenia i warsztaty artystyczne

dla terapeutów i wolontariuszy oraz rozmo-

wy dla mened˝erów pomocy spo∏ecznej pro-

wadzone przez profesjonalistów. Podejmo-

wanie podczas szkoleƒ tematów o etyce me-

ned˝era, nowoczesnej pomocy spo∏ecznej,

Êmierci w DPS-ach, oraz zg∏´bianie podczas

warsztatów wybranych aspektów kultury

s∏owa i mowy cia∏a, ubogaci∏o w wiedz´,

specyficzne umiej´tnoÊci i nowe doÊwiad-

czenia ich uczestników. 

Na zakoƒczenie Przeglàdu zapowiedzia-

no, ˝e II Mi´dzynarodowy Przeglàd Umie-

j´tnoÊci Artystycznych Domów Pomocy

Spo∏ecznej 2011, trwaç b´dzie 4 dni.

Uczestniczyç w nim b´dzie wi´cej zespo∏ów

artystycznych z krajów Unii Europejskiej.

W planach docelowych organizatorów jest

zwi´kszenie udzia∏u spo∏ecznoÊci lokalnej

w Przeglàdzie oraz organizacja festiwalu

mi´dzykontynentalnego. Dzi´kujemy orga-

nizatorom za to szczególne, pi´kne wydarze-

nie. ˚yczymy spe∏nienia marzeƒ. 

Kolegium redakcyjne
Krystyna ¸ukasz-Paluch

Bartosz Szczud∏owski
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Wtym roku, Mi´dzynarodowy Dzieƒ

Piel´gniarki by∏ wyjàtkowy z inicja-

tywy Piel´gniarki Oddzia∏owej Oddzia∏u

Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pani

Krystyny Piontek oraz Piel´gniarki Naczel-

nej, Pani Barbary Matuszek w Zespole

Opieki Zdrowotnej Rydu∏towach. Uda∏o

si´ sfinalizowaç otwarcie „Sali Pami´ci”.

Niewàtpliwie, teraêniejszoÊç, jak wsz´dzie

„zabiegana”, na wiele spraw nie ma czasu,

ale czy nie warto czasami si´ zatrzymaç…

PomyÊleç o minionej przesz∏oÊci, o lu-

dziach, którzy tak, jak my, do niedawna by-

li zabiegani, razem z nami pracowali, ale los

zdecydowa∏, ˝e odeszli. Pozosta∏y tylko

wspomnienia, przedmioty, które z ogrom-

nym zaanga˝owaniem zbiera∏yÊmy przez

wiele lat. Ocaliç od zapomnienia sprz´t, na-

rz´dzia, przedmio-

ty, które kiedyÊ to-

warzyszy∏y nam

w codziennej pracy,

to za∏o˝ony cel.

12 maja, to

Dzieƒ dla ka˝dej

piel´gniarki wyjàt-

kowy, który za-

wsze kojarzy si´

z uroczystoÊciami

w szko∏ach piel´gniarskich (czapkowanie,

paskowanie), dlatego ten dzieƒ wybra∏y-

Êmy na otwarcie naszej „Sali Pami´ci”. Je-

Êli oczekujemy od innych, pami´ci o na-

szych wyjàtkowych Êwi´tach, to warto

pami´taç o tym, ˝e to od nas zale˝y, jak

my same piel´gniarki je obchodzimy.

„Nasza przesz∏oÊç nadaje kszta∏t naszej

przysz∏oÊci”(A. K´pinski). 

Zach´cam kadr´ kierowniczà szpitali, do

tworzenia takich miejsc; ka˝de miejsce jest

wyjàtkowe, mia∏o na pewno w przesz∏oÊci

wielu wyjàtkowych ludzi, których warto

przy tej okazji wspomnieç.

Ocalić od zapomnienia

Barbara Matuszek ● Mgr piel´gniarstwa, Naczelna Piel´gniarka 

Zespo∏u Opieki Zdrowotnej w Rydu∏towach

Sk∏adam serdeczne podzi´kowanie Piel´gniarce Oddzia∏owej Oddzia∏u Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pani Krystynie Piontek oraz Piel´gniarce Oddzia∏owej Izby Przyj´ç Ogólnej Pani Aureli Kupczyk

za zaanga˝owanie oraz pomoc w stworzeniu Sali Pami´ci Zespo∏u Opieki Zdrowotnej w Rydu∏towach.

Piel´gniarka Naczelna

Krystyna Piontek Aurelia Kupczyk
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Centralny ośrodek koordynujący
populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania 

raka szyjki macicy
organizuje

Centralne Kursy Dokształcające dla Położnych i Położnych Rodzinnych 
w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skriningu Raka Szyjki Macicy

Terminy kursów od czerwca w roku 2010: 
1 czerwca 2010 – Zielona Góra

2 czerwca 2010 – Gorzów Wlkp     

7 czerwca 2010 – Poznań

8 czerwca 2010 – Warszawa

10 czerwca 2010 – Olsztyn

Warunkiem wpisania na listę uczestniczek kursu jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego 

na numer faksu 61 841 97 07 

Formularz zgłoszeniowy – znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.prsm.pl
Listy osób, które zakwalifikowały się do uczestnictwa w kursach (po zamknięciu list) zostaną zamieszczone na stronie internetowej

www.prsm.pl
Każda uczestniczka kursu otrzyma materiał szkoleniowy oraz Zaświadczenie ukończenia Centralnego Kursu dla Położnych i Położ-

nych Rodzinnych w Zakresie Pobierania Rozmazów Cytologicznych w Skriningu Raka Szyjki Macicy.

Szkolenie jest bezpłatne, ilość uczestniczek szkolenia ograniczona jest do 50 osób w każdym terminie, o udziale decyduje kolej-

ność zgłoszeń.

Harmonogram wykładów – znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.prsm.pl
Odbycie kursu uprawnia do przystąpienia do Centralnego Egzaminu dla Położnych i Położnych Rodzinnych w Zakresie Pobierania

Rozmazów Cytologicznych w Skriningu Raka Szyjki Macicy. 

W roku 2010 zaplanowanych zostało 8 egzaminów (2 w czerwcu, 4 w październiku, 2 w listopadzie – dokładne terminy wraz 

z formularzem zgłoszeniowym zamieszczone zostały w maju br.).

Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod nr tel. 61 841 97 08.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach planuje organizację kursu kwalifikacyjnego 
dla pielęgniarek w dziedzinie

„Pielęgniarstwo Pediatryczne”
Warunki udziału w kursie:
• Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki
• Posiadanie minimum rocznego stażu pracy w zawodzie
• Regularne opłacanie składek na rzecz OIPiP w Katowicach

Czas trwania kursu – 3-6 miesięcy

Planowany termin rozpoczęcia – w zależności od zainteresowania środowiska

Planowane miejsce realizacji kursu – Katowice

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku zgłoszeniowego na kurs –
dostępny na stronie internetowej www.izbapiel.katowice.pl - (Kształcenie podyplomowe) pliki do pobrania i przesłanie na adres
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 40-027, ul. Francuska 16 wraz z kserokopią prawa wykonywania zawodu
pielęgniarki.

Specjalista ds. kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych
Hanna Dobrowolska
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„By∏aÊ mojà mi∏oÊcià, nadziejà i natchnieniem, odesz∏aÊ tak nagle…”

Najszczersze wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Mamy

Pielęgniarce Ameli Oślizło
składają koleżanki z Oddziału Chirurgii Ogólnej 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2

w Jastrzębiu Zdroju

Mgr Elżbiecie Orzechowskiej 
Kierownikowi Działu Metodyczno-

Organizacyjnego
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego

Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju
głębokie wyrazy współczucia

z powodu śmierci 
Ojca 

składają Dyrekcja i pracownicy WSzS Nr 2 
w Jastrzębiu Zdroju

Pielęgniarce Pani Ewie Kapłańskiej
wyrazy serdecznego współczucia

w związku ze śmiercią 

Ojca 
składa Naczelna Pielęgniarka ZOZ 

w Świętochłowicach wraz z Przełożoną Pielęgniarek,

pielęgniarkami i położnymi Zespołu Opieki Zdrowotnej

Sprostowanie
Numerze majowym/2010, 

w Księdze Kondolencyjnej, wkradł się błąd. 

W kondolencjach 

dla Pana prof. dr hab. n. med. Andrzeja Bochenka 

z powodu śmierci Żony Krystyny Bochenek,

dopisano… w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

Klinicznym im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu

Medycznego. Najserdeczniej przepraszamy Pana

Profesora oraz Rodzinę. 

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu tragicznej śmierci 

Syna

Koleżance Danucie Patucha-Ly
składają pielęgniarki i położne ZLO Jaworzno

Naszej Koleżance Grażynie Kruk 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci 

Taty 
składają pielęgniarki 

z NZOZ „Medycyna szkolna” Tychy

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Mamy
Koleżance Monice Czerwonka-Bubel 

składają pielęgniarki i położne 
Bloku Operacyjno-Ginekologicznego, 

Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Przełożona
Pielęgniarek Szpitala w Będzinie

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 

Panu Norbertowi Szolc 
składa Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach oraz pracownicy biura OIPiP

Bliscy sercu zawsze pozostajà w pami´ci…
Pielęgniarce Naczelnej 

Krystynie Twardzik 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci

Taty 
składają pielęgniarki i położne 

z Fundacji Unia Bracka-Gliwice

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca

Koleżance Paulinie Reinhard 
składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka

Epidemiologiczna oraz Pielęgniarki Oddziałowe 

SPSK-M im. A. Mielęckiego w Katowicach

Koleżance Anecie Mikulskiej 
szczere wyrazy współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 
składają Ewa Jezierzańska, Bożena Osmiałowska

ze Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

Pielęgniarce Pani Grażynie Sierka 
wyrazy serdecznego współczucia

w związku ze śmiercią 

Ojca 
składa Naczelna Pielęgniarka ZOZ 

w Świętochłowicach
wraz z Przełożoną Pielęgniarek 

oraz położnymi i pielęgniarkami Szpitala

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim, 
najdro˝szym – Ojcem

Wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca
Pielęgniarce 

mgr Elżbiecie Orzechowskiej
składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik ORPiP, 

pielęgniarki i położne Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 2

w Jastrzębiu Zdroju

Najtrudniej si´ rozstaç 
z bliskimi i kochanymi…

Wyrazy szczerego współczucia 

z powodu nagłej śmierci 

Mamy 
Koleżance Barbarze Kozub 

składają pielęgniarki 

z NZOZ „Medycyna szkolna” Tychy 

Najtrudniej rozstaç si´ z kimÊ bliskim, 
najdro˝szym, pozostaje ból i pami´ç…

Wyrazy głębokiego współczucia 

i wsparcia

z powodu śmierci 

Ojca 
Koleżance Paulinie Reinhard 

składają pielęgniarki Kliniki Hematologii w Katowicach 

oraz Oddziału Nefrologii, Endokrynologii i Chorób

Przemiany Materii SPSK-SUM Katowice

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

lecz przez to czym dzieli si´ z innymi 
Jan Pawe∏ II

Pożegnaliśmy naszą wspaniałą Koleżankę, 

która odeszła na wieczny dyżur 

Pielęgniarkę Halinę Klaczyńską
Mówią, że człowiek żyje tak długo, jak

długo żyje o nim pamięć.

My o Tobie pamiętać będziemy zawsze.

Pogrążeni w bólu i głębokim smutku 

koleżanki i koledzy z Zespołu Opieki Zdrowotnej

w Świętochłowicach
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Konkursy

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe
na stanowiska pielęgniarki naczelnej i pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Kwiecień-Maj 2010
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dermatologii i Wenerologii: Maria Chruściel

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Tychach
Naczelna Pielęgniarka: Ilona Zawisza

SP ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału XX Psychiatrycznego Ogólnego: Barbara Porwoł
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału XVI Psychiatrycznego Rehabilitacji: Natalia Kozłowska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału VI Psychiatrycznego Ogólnego 
z pododdziałem leczenia zaburzeń osobowości: Marta Świerczyńska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału VII Psychiatrycznego Sądowego 
o podstawowym zabezpieczeniu: Joanna Fojcik

SP Szpital Kliniczny Nr 6 SUM GCZDZ Katowice-Ligota
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej: Katarzyna Peter

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urazowo-Ortopedycznego: Jolanta Pitlok
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii: Zofia Kowalczyk

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Okulistyki: Wiesława Lowak

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

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 informacji 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




