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Kalendarium planowanych  
wydarzeń grudzień 2013

3-4 grudnia Posiedzenie NRPIP w Warszawie

5 grudnia Posiedzenie Rady SOW NFZ

5 grudnia 

Uroczystość wręczenia certy-
fikatu Akredytacyjnego Woje-
wódzki Szpital Chirurgii Urazo-
wej w Piekarach Śląskich 

7-8 grudnia
XXXIII Okręgowy Zjazd Spra-
wozdawczo-Wyborczy Lekarzy

9 grudnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

11 grudnia Posiedzenie Komisji Kształcenia 

11 grudnia Posiedzenie prezydium ORPIP

12 grudnia

Konferencja organizowana 
przez MOPS Katowice „Dzieci 
mają głos” 

12 grudnia
Uroczystość jubileuszu pracy 
pielęgniarek GCM Katowice

13 grudnia

Rozdanie dyplomów uczestni-
kom specjalizacji Pielęgniar-
stwo Onkologiczne w Ośrodku 
Kłształcenia OIPIP w Łaziskach 
Górnych

17 grudnia
Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli

18 grudnia Posiedzenie ORPIP

19 grudnia

Spotkanie świąteczne członków 
organów samorządu zawodo-
wego



Grudzień miesiącem niespodzianek…

Jak co roku grudzień jest dla nas miesiącem niespodzianek, kształtujących 
naszą przyszłość zawodową. Po raz kolejny pod koniec roku otrzymaliśmy ”prezent” – tym 
razem w postaci projektu zarządzenia Prezesa NFZ dotyczącego opieki długoterminowej. 
Proponowane zmiany są na tyle niebezpieczne dla opieki nad pacjentem, że zakładają pracę 
...niemalże w wolontariacie. Dosłownie, jako, że wskaźnik będący przelicznikiem kwoty do 
zapłaty za dzień opieki nad pacjentem jest tak niski, że nie będzie można się podjąć tej pracy: 
ciężkiej , odpowiedzialnej, wymagającej bardzo dobrego przygotowania. Jednocześnie praca  
w domu pacjenta, stanowiła dodatkowy dochód dla wielu naszych koleżanek, którego po  

wprowadzeniu w życie zarządzenia … nie będzie. Minione tygodnie  
wypełnione były spotkaniami, dyskusjami, a teraz walką  

 o utrzymanie pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Także 
walką o utrzymanie świadczeń pielęgniarskich w rękach 

pielęgniarek. Dlatego wnosimy do Pani Prezes NFZ, Ministra 
Zdrowia, Premiera i Prezydenta o podjęcie wszelkich działań 
zmierzających do zabezpieczenia przewlekle chorych  
w domu w profesjonalna opiekę. To prawo pacjenta,  
a nasz wspólny, społeczny obowiązek.

Pragnę zwrócić uwagę na dobre opracowanie Kar-
ty Ciąży na wniosek Wojewody Śląskiego. W opra-
cowaniu dokumentu brała  udział mgr Barbara  
Gardyjas Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielę-
gniarstwa ginekologicznego i położniczego.

Grudzień czas świąteczny, czekamy więc nie tylko  
na zmiany, ale i wytchnienie. Każdy kto pracuje, 
musi mieć też i czas na wypoczynek, na spotkania 
i kontakt z rodziną, którego  tak mało mamy na 
co dzień. Na te właśnie dni, w baśniowej bieli, 
życzę Wam miłości, pokoju i radości z wspólnoty, 
którą posiadacie. Niech kończący się rok, bardzo 
trudny i  niespokojny przejdzie elastycznie w Nowy  
2014 Rok. By Nowy Rok był szczęśliwy, spokojny 
i pełen nie tylko nadziei, ale konkretnych zmian – 
życzę Wam z całego serca.

Z świątecznymi życzeniami 

Mariola Bartusek
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Kalendarium Listopad 2013

4 listopada 
Koncert „Pro Memoria” poświęcony pamięci zmarłych lekarzy organi-
zowany przez Śląską Izbę Lekarską. Udział wziął Sekretarz Bartosz  
Szczudłowski

5 listopad Posiedzenie Rady SOW NFZ udział wzięła Pani Violetta Dytko członek 
Zespołu ds. Opieki Długoterminowej

5 listopada Spotkanie Zespołu ds. DPS

5 listopada Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

5 listopada Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego

5 listopada
Konferencja „Uzależnienia- fakty i mity” organizowana przez Zespół ds. 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego przy ORPiP w Ośrodku Kształcenia w 
Łaziskach Górnych. Udział wzięła Pani Małgorzata Maślanka

5 listopada Posiedzenie Komisji Etyki przy NRPiP. Udział wzięła Przewodnicząca  
Mariola Bartusek

11  listopada  Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Katowicach udział wzięła 
Przewodnicząca Mariola Bartusek

13 listopada Posiedzenie Prezydium ORPIP w Katowicach

13 listopada Posiedzenie Komisji Kształcenia

14 listopada
Spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Udział wzięła Przewodnicząca  
Mariola Bartusek oraz Violetta Dytko członek Zespołu ds. Opieki Długo-
terminowej

15 listopada Warsztaty szkoleniowe  organizowane przez Zespół ds. Położnych przy 
ORPIP w Ośrodku Kształcenia w Łazikach Górnych

18 listopada Posiedzenie Komisji Socjalnej

19 listopada 
Konferencja Zespołu ds. Pielęgniarstwa Kardiologicznego przy ORPIP  
w Katowicach „Pielęgniarka w kardiologii”. Udział wziął Sekretarz  
Bartosz Szczudłowski

19 listopada Spotkanie Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Pielęgniarek i Położnych 

20 listopada Spotkanie Zespołu ds. Opieki Długoterminowej

22 listopada Spotkanie Zespołu ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

20 listopada Spotkanie Konwentu Przewodniczących w Warszawie. Udział wzięła 
Przewodnicząca Mariola Bartusek

21 listopada Spotkanie dla pielęgniarek WOLO i ZOL w Gorzycach dotyczące doku-
mentacji medycznej. 

22 listopada Warsztaty położnych

22 listopada 
Uroczyste spotkanie „Repty- Śląska Marka”  w Górnośląskim Centrum 
Rehabilitacji w Tarnowskich Górach. Udział wzięła Pani Jolanta Dyla oraz 
Małgorzata Maślanka członkowie ORPiP w Katowicach

22-24 listopada W Katowicach odbył się Krajowy Zjazd Adwokatury. Udział wzięła Prze-
wodnicząca Mariola Bartusek

23 listopada Zabawa Andrzejkowa w Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych  
w Łaziskach Górnych

25 listopada Spotkanie Zespołu ds. DPS

26 listopada Posiedzenie Rady Społecznej GCZD w Katowicach. Udział wzięła  
Przewodnicząca Mariola Bartusek

26 listopada II Kongres Koalicji na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy. Udział wzięła 
Pani Barbara Kotlarz

27 listopada Posiedzenie ORPIP w Katowicach

29 listopada Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie 

29 listopada Spotkanie integracyjne Pielęgniarek SPSK nr 3 SUM w Zabrzu. Udział 
wziął Sekretarz Bartosz Szczudłowski
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Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 30 października 2013 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielę-
gniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach,

• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 

• anulowania adnotacji urzędowej o zaprzesta-
niu wykonywania zawodu pielęgniarki na czas 
nieokreślony,

• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpi-
su do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• adnotacji urzędowej o zaprzestaniu wyko-
nywania zawodu pielęgniarki na czas nie-
określony,

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
położnej oraz wpisu do rejestru położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach,

• wpisu do rejestru położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wykreślenia z rejestru położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

• wpisów do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą,

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą,

• wykreślenia wpisów z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą,

• wytypowania przedstawicieli do składów ko-
misji konkursowych na stanowiska kierowni-
cze w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami,

• zmian wpisów w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych,

• składu Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemio-
logicznego,

• skierowania na odbycie przeszkolenia pie-
lęgniarki/położnej po przerwie dłuższej niż  
5 lat w okresie ostatnich 6 lat,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,
• przyznania zapomóg losowych członkom sa-

morządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• refundacji kosztów kształcenia, 
• funduszu samopomocowego Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,
• ustalenia zasad gospodarki finansowej Okrę-

gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach,

• spłaty zaległych składek członkowskich 
• przyznania środków budżetowych dla Zespo-

łu ds. położnych,
• przyjęcia protokołów z posiedzenia ORPiP 

oraz Prezydium ORPiP.

Sekretarz
 Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 13 listopada 2013 roku

Podjęto uchwały w sprawie:
• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielę-
gniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach,

• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach,

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą, 

• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą,

• skierowania na odbycie przeszkolenia po 
przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostat-
nich 6 lat oraz powołania komisji egzami-
nacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu 
po przerwie w wykonywaniu zawodu,

• powołania komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu po przerwie w 
wykonywaniu zawodu,
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Sekretarz
 Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski

Wyciąg z protokołu z posiedzenia
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 27 listopada 2013 roku

Podjęto uchwały w sprawie:

• stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do rejestru pielę-
gniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach,

• wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach, 

• wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu położnej,

• wpisów do rejestru podmiotów wykonują-
cych działalność leczniczą

• zmiany wpisów w rejestrze podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą,

• wykreślenia wpisu z rejestru podmiotów 
wykonujących działalność leczniczą,

• zakazu wykonywania działalności leczni-
czej,

• wytypowania przedstawicieli do składów 
komisji konkursowych na stanowiska kie-
rownicze w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami,

• wpisów w rejestrze podmiotów prowadzą-
cych kształcenie podyplomowe pielęgnia-
rek i położnych,

• powołania pełnomocnego przedstawiciela 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach

• skierowania pielęgniarki na odbycie prze-
szkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat oraz powołania ko-
misji egzaminacyjnej w celu przeprowadze-
nia egzaminu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu,

• składu Zespołu ds. pielęgniarstwa psychia-
trycznego,

• składu Zespołu ds. promocji zawodów pie-
lęgniarki i położnej,

• wypłacenia funduszu integracyjnego,

• przyznania zapomóg losowych członkom 
samorządu,

• przyznania zapomóg pośmiertnych,

• refundacji kosztów kształcenia, 

• modernizacji sieci teleinformatycznej  
i komputerowej oraz oprogramowania  
w Dziale Księgowości Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach,

• udzielenia pożyczki dla odpłatnie studiują-
cej pielęgniarki,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia ORPiP  
w dniu 30 października 2013 roku.

• wydania nowego zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu pielęgniarki,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu pielęgniarki oraz 
wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach,

• zaprzestania wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony,

• wydania nowego zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu położnej, 

• wypłacenia funduszu integracyjnego,

• zorganizowania spotkania organizacyjnego 
pielęgniarek i położnych epidemiologicz-
nych województwa śląskiego,

• spłaty zaległych składek członkowskich.

Sekretarz
 Okręgowej RadyPielęgniarek i Położnych 

w Katowicach
Bartosz Szczudłowski
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UCHWAŁA Nr 1031/2013 
 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 30 października 2013 roku 

 
w sprawie funduszu samopomocowego  

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
 

 
Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 
2011 r. (Dz. U. z 2011r. Nr 174, poz. 1038), uchwala się co następuje: 
 
§ 1. 1. Fundusz samopomocowy przeznaczony jest na udzielanie samopomocy oraz innych 
form pomocy materialnej dla pielęgniarek i położnych – członków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.  
2. Świadczenia z fundusz samopomocowego udzielane są w formach: 

1) pomocy socjalnej: 
a) zapomóg pośmiertnych, 
b) zapomóg chorobowych, 
c) zapomóg losowych, 
d) zapomóg dla pielęgniarek i położnych, które utraciły pracę z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, 
e) pożyczek socjalnych; 

2) pożyczek dla studiujących odpłatnie pielęgniarek i położnych; 
3) pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej związanej z 

wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej; 
4) pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych,  
5) pomocy w formie skierowania na leczenie sanatoryjne. 

 
§ 2. Wysokość funduszu samopomocowego oraz sposób jego rozdysponowania określa 
Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w uchwałach budżetowych.  
 
§ 3. Sposób wykorzystania środków funduszu samopomocowego określają regulaminy 
stanowiące załączniki nr 1 do 5 do uchwały. 
 
§ 4. Traci moc uchwała nr 134/2012 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 22 lutego 2012 roku w sprawie funduszu samopomocowego Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.  
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.  
 

SEKRETARZ 

 

SKARBNIK 

 

PRZEWODNICZĄCA 

 

Bartosz Szczudłowski Anna Grelowska Mariola Bartusek 
 

Fundusz samopomocowy - nowelizacja
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 1031/2013 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 30 października 2013 roku w sprawie funduszu samopomocowego  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Prawo do pomocy socjalnej z funduszu samopomocowego mają wyłącznie członkowie Okrę-

gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach regularnie opłacający składki członkowskie i nie 
posiadający wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

2. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w terminach 
przewidzianych odrębnymi przepisami. 

3. Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mają prawo korzystać ze świadczeń w ramach niniej-
szego regulaminu dopiero po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do osób, które nie opłacały składki członkowskiej w sposób 
regularny. 

§ 2. 1. Pomoc socjalna przeznaczona jest na udzielanie pomocy materialnej w formach:
1) zapomóg pośmiertnych,
2) zapomóg chorobowych,
3) zapomóg losowych,
4) zapomóg dla pielęgniarek i położnych, które utraciły zatrudnienie,
5) pożyczek socjalnych.

2. Szczegółowe warunki udzielania poszczególnych form pomocy materialnej określają poniższe roz-
działy. 

§ 3. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania pomocy socjalnej określonej w niniejszym 
regulaminie podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach lub jej Prezydium, 
na podstawie indywidualnej opinii Komisji Socjalnej, za wyjątkiem pożyczek socjalnych, które 
przyznaje Komisja Socjalna. 

§ 4. Wypłata świadczeń przyznanych w ramach pomocy materialnej winna nastąpić nie później niż 7 
dni od dnia podjęcia uchwały. 

II.  ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG POŚMIERTNYCH
§ 5. 1. Zapomoga pośmiertna przysługuje członkowi Okręgowej Izby po zmarłym współmałżonku i 

dziecku do 18 roku życia, a w przypadku dzieci pobierających naukę do 26 roku życia. 
2. Wysokości zapomogi pośmiertnej ustala się na kwotę 500,00 zł.

§ 7. 1. Wniosek o przyznanie zapomogi pośmiertnej należy złożyć terminie 6 miesięcy od dnia śmierci 
współmałżonka lub dziecka członka Okręgowej Izby.

2. Do wniosku o przyznanie zapomogi pośmiertnej należy dołączyć kserokopię aktu zgonu zmarłego 
współmałżonka lub dziecka.

III.  ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG CHOROBOWYCH
§ 8. 1. W przypadku choroby, kalectwa członka Okręgowej Izby może być mu przyznana jednorazowa, 

bezzwrotna zapomoga chorobowa.
2. W roku kalendarzowym można otrzymać jedną zapomogę chorobową na daną jednostkę chorobo-

wą.

§ 9. 1. Do wniosku o przyznanie zapomogi chorobowej należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające chorobę, kalectwo,
2) imienne faktury VAT lub rachunki potwierdzające poniesione koszty leczenia - w przypadku 

choroby (kalectwa),
3) opinię właściwego pełnomocnego przedstawiciela.

2. W uzasadnionych przypadkach przy braku rachunków imiennych lub faktur decyzja odnośnie za-
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pomogi jest indywidualnie rozpatrywana i podejmowana przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Po-
łożnych.

3. W przypadku, gdy Komisja Socjalna proponuje przyznanie zapomogi chorobowej w wysokości wyższej 
niż 1000 zł, wnioskodawca jest obowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających: 
1) wysokość zarobku brutto wnioskodawcy oraz współmałżonka,
2) informację o otrzymaniu środków finansowych z innych źródeł (np. MOPS, NFZ, PFRON itp.). 

§ 10. Opinia Komisji Socjalnej przedkładana Okręgowej Radzie lub jej Prezydium winna zawierać na-
stępujące informacje:

1) dane wnioskodawcy,
2) proponowaną kwotę zapomogi, 
3) w przypadku zapomóg przy proponowanej kwocie zapomogi powyżej 1000 zł - ocenę sytu-

acji materialnej wnioskodawcy oraz czy wnioskodawca otrzymał środki finansowe z innych 
źródeł. 

I.  ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG LOSOWYCH
§ 11. 1. W sytuacji losowej związanej ze znaczną stratą mienia lub skutkującą znacznym pogorsze-

niem sytuacji materialnej członka Okręgowej Izby, może być mu przyznana jednorazowa, bez-
zwrotna zapomoga losowa. 

2. Sytuacja losowa związana ze znaczną stratą mienia lub skutkująca znacznym pogorszeniem sytu-
acji materialnej winna być analizowana indywidualnie, a  oznacza ona przede wszystkim przypadki 
klęski żywiołowej, pożaru, powodzi, gradobicia, kradzieży.

3. W roku kalendarzowym można otrzymać jedną zapomogę losową. 

§ 12. Do wniosku o przyznanie zapomogi losowej należy dołączyć:
1) dokumenty potwierdzające sytuację losową związaną ze znaczną stratą mienia lub skutkującą 

znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej członka Okręgowej Izby,
2) dokumenty potwierdzające wysokość zarobku brutto wnioskodawcy oraz współmałżonka,
3) dokumenty potwierdzające dofinansowanie z innych źródeł (np. ubezpieczenie, MOPS itp.),
4) opinię właściwego pełnomocnego przedstawiciela.

§ 13. Opinia Komisji Socjalnej przedkładana Okręgowej Radzie lub jej Prezydium winna zawierać na-
stępujące informacje:
1) dane wnioskodawcy,
2) proponowaną kwotę zapomogi losowej, 
3) ocenę sytuacji materialnej wnioskodawcy oraz czy wnioskodawca otrzymał środki finansowe z 

innych źródeł. 

II.  ZASADY PRZYZNAWANIA ZAPOMÓG DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH, 
KTÓRE UTRACIŁY PRACĘ Z PRZYCZYN DOTYCZĄCYCH ZAKŁADU PRACY

§ 14. 1. W przypadku utraty przez pielęgniarki i położne pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, 
członkowi Okręgowej Izby może być przyznana jednorazowa, bezzwrotna zapomoga z tego tytułu.

2. Zapomoga z tytułu utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy udzielana jest po utracie 
prawa do zasiłku dla osób bezrobotnych.  

3. Wysokości zapomogi z tytułu utraty pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy ustala się na kwo-
tę 1000 złotych. 

4. W roku kalendarzowym można otrzymać jedną zapomogę z tytułu utraty pracy z przyczyn doty-
czących zakładu pracy.

§ 15. 1. Do wniosku o przyznanie zapomogi z tytułu utraty pracy z przyczyny dotyczącej zakładu 
pracy należy dołączyć 

1) zaświadczenie z urzędu pracy potwierdzające posiadanie statusu osoby bezrobotnej oraz 
okres bezrobocia,

2) wypowiedzenie umowy o pracę wraz z przyczyną dotyczącą zakładu pracy,
3) świadectwo pracy.  

I.  ZASADY PRZYZNAWANIA POŻYCZEK SOCJALNYCH
§ 16. 1. Warunkiem udzielenia pożyczki socjalnej jest poręczenie jej spłaty przez dwóch członków 

Okręgowej Izby. 
2. Wysokość pozyczki socjalnej wynosi 1.500,00 złotych.
3. Oprocentowanie pożyczki socjalnej wynosi 4%.
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4. Maksymalny okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 12 miesięcy, a pożyczkobiorca zobowią-
zany jest do comiesięcznego uiszczania jej rat do 15-tego dnia każdego miesiąca począwszy od 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę.

5. Okręgowa Izba może wypowiedzieć umowę pożyczki, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypo-
wiedzenia, z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku:
1) braku terminowej spłaty dwóch rat pożyczki w odpowiadających im miesięcznych datach ich 

wymagalności,
2) skreślenia z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-

nych w Katowicach.
6. Okręgowa Izba może odmówić udzielenie pożyczki w przypadku stwierdzonego braku terminowych 

wpłat w poprzednio udzielonych pożyczkach.
7. Następnego dnia po upływie okresu wypowiedzenia umowy pożyczki, wszelkie wynikające z niej 

zobowiązania stają się wymagalne a pożyczkobiorca zobowiązany jest do niezwłocznej spłaty po-
życzki wraz z należnymi odsetkami. 

8. Pożyczka może być umorzona wyłącznie w przypadku śmierci pożyczkobiorcy.

§ 10. 1. Pisemny wniosek o udzielenie pożyczki socjalnej składa się do Komisji Socjalnej, która roz-
patruje je według kolejności ich wpływu. 

2. W imieniu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach umowy o pożyczkę podpisuje 
Przewodniczący Komisji Socjalnej. 

3. Przewodniczący Komisji Socjalnej składa Okręgowej Radzie miesięczne sprawozdania z działalności 
Komisji Socjalnej w zakresie udzielania pożyczek socjalnej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 1031/2013 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 30 października 2013 roku w sprawie funduszu samopomocowego  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I SPŁACANIA POŻYCZEK  
DLA STUDIUJĄCYCH ODPŁATNIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

§ 1. 1. Prawo do uzyskania pożyczki dla studiujących odpłatnie mają wyłącznie członkowie Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

2. Warunkiem przyznania pozyczki dla studiujących odpłatnie jest regularne opłacanie składki człon-
kowskiej oraz brak wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w terminach 
przewidzianych odrębnymi przepisami. 

4. Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mają prawo korzystać ze świadczeń w ramach niniej-
szego regulaminu dopiero po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób, które nie opłacały składki członkowskiej w sposób 
regularny. 

§ 2. 1. Wniosek w sprawie przyznania pożyczki dla odpłatnie studiujących składa się do Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Pożyczka dla studiujących odpłatnie może być przyznana po spełnieniu następujących warunków:
1) po przedstawieniu zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia,
2) kierunek studiów winien być przydatny w opiece zdrowotnej,
3) wysokość kwoty pożyczki nie może przekraczać kwoty czesnego,
4) zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest poręczenie osoby/osób, których miesięczne dochody 

netto przekraczają łącznie co najmniej połowę kwoty pożyczki. 

§ 3. 1. Oprocentowanie pożyczki dla studiujących odpłatnie wynosi 5% w skali roku od kwoty udzie-
lonej pożyczki. 

2. Pożyczka będzie wypłacana w transzach semestralnych po dostarczeniu zaświadczenia o ukończe-
niu poprzedniego semestru i w wysokości wynikającej z zaświadczenia o wysokości czesnego za 
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semestr następny. Pierwsza transza wypłacana jest w wysokości czesnego za semestr pierwszy.
3. Wypłatę kolejnych transz pożyczki wstrzymuje się w przypadku:

1) zmiany kierunku studiów,
2) skreślenia z listy studentów, 
3) skreślenia z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-

nych w Katowicach,
4) zaprzestania wykonywania zawodu,
5) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
6) zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu, 
7) zaprzestania regularnego opłacania składek członkowskich.

4. Pożyczka spłacana jest w ratach miesięcznych począwszy od ostatniego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym uruchomiona została pierwsze transza pożyczki.

5. Spłata pożyczki winna nastąpić w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów.
6. Pożyczka dla studiujących odpłatnie nie może być umorzona.

Załącznik nr 3 do uchwały nr 1031/2013  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

z dnia 30 października 2013 roku w sprawie funduszu samopomocowego  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK NA ROZPOCZĘCIE  
I ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ  

Z WYKONYWANIEM ZAWODÓW PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

§ 1. 1. Prawo do uzyskania pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej związanej z 
wykonywaniem zawodów pielęgniarki i położnej, zwanej dalej „pożyczką na rozpoczęcie i rozwój 
działalności gospodarczej”, mają wyłącznie członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach. 

2. Warunkiem przyznania pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej jest regularne 
opłacanie składki członkowskiej oraz brak wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w terminach 
przewidzianych odrębnymi przepisami. 

4. Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mają prawo korzystać ze świadczeń w ramach niniej-
szego regulaminu dopiero po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób, które nie opłacały składki członkowskiej w sposób 
regularny. 

§ 2. 1. Wniosek w sprawie przyznania pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej 
składa się do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Decyzję w sprawie udzielenia 
pożyczki i jej wysokości podejmuje Okręgowa Rada.

2. Wnioski w sprawie przyznania pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej, rozpatry-
wane są do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w uchwale budżetowej 
Okręgowej Izby. 

3. Do wniosku należy dołączyć:
1) plan finansowy przedsięwzięcia,
2) plan działania firmy,
3) zaświadczenie o zabezpieczeniu finansowym pożyczkobiorcy,
4) zaświadczenie o zabezpieczeniu finansowym poręczycieli.

4. Wysokość pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej uzależnione jest od:
1) kwoty określonej na ten cel w uchwale budżetowej Okręgowego Zjazdu,
2)	 ilości	miejsc	pracy	dla	pielęgniarek	i	położnych,	jaką	może	zapewnić	wnioskodawca,
3) zakresu prowadzenia działalności gospodarczej.

5. Warunkiem udzielenia pożyczki jest poręczenie przez osoby posiadające stały dochód. Ilość porę-
czycieli zależy od wysokości udzielonej pożyczki oraz ich zabezpieczenia finansowego.

6. Okręgowa Rada może żądać od wnioskodawcy przedstawienia dodatkowych zaświadczeń oraz 
innych informacji dotyczących podejmowanej działalności, jak również dokonać oceny celowości 
przeznaczenia pożyczki w miejscu podejmowanej działalności.

§ 3. 1. Oprocentowanie pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej wynosi 5 % w skali 
roku od kwoty udzielonej pożyczki.
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Załącznik nr 4 do uchwały nr 1031/2013  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

z dnia 30 października 2013 roku w sprawie funduszu samopomocowego  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W ZAKRESIE 
ROZWIJANIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH  

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

I.  PRZEPISY OGÓLNE
§ 1. 1. Prawo do uzyskania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i po-

łożnych, mają wyłącznie członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
2. Warunkiem przyznania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położ-

nych jest regularne opłacanie składki członkowskiej oraz brak wymagalnych zobowiązań w stosun-
ku do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w terminach 
przewidzianych odrębnymi przepisami. 

4. Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mają prawo korzystać ze świadczeń w ramach niniej-
szego regulaminu dopiero po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób, które nie opłacały składki członkowskiej w sposób 
regularny. 

6. Niniejszy regulamin nie znajduje zastosowania do kształcenia organizowanego przez Okręgową Izbę 
finansowanego ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia lub środków 
finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

§ 2. Pomoc w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych polega na możliwości skorzystania z jednej 
z form pomocy:
1) nieodpłatnego korzystania z kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych organizowa-

nego przez Okręgową Izbę lub
2) częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ukończone-

go u innego organizatora kształcenia podyplomowego, jeżeli Okręgowa Izba w roku kalendarzo-
wym, w którym rozpoczyna się kurs nie organizuje danego rodzaju kursu lub

3) częściowej refundacji kosztów czynnego udziału w krajowej lub międzynarodowej konferencji, 
sympozjum, zjeździe naukowym.  

2. Szczegółowe zasady udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych zostały okre-
ślone w niniejszym regulaminie. 

II.  NIEODPŁATNE KORZYSTANIE Z KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘ-
GNIAREK I POŁOŻNYCH ORGANIZOWANEGO PRZEZ OKRĘGOWĄ IZBĘ

§ 3. 1. Z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych w formie nieodpłatnego korzystania 
z kursów dokształcającego lub specjalistycznego lub kwalifikacyjnego w ramach kształcenia po-
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2. Wypłaty pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej dokonuje się nie później niż w 
terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały przez Okręgową Radę.

3. Spłata pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej następuje w ratach wraz z na-
liczonymi odsetkami w terminie do 36 miesięcy od daty wypłacenia pożyczki. Rozpoczęcie spłaty 
pożyczki następuje nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty jej wypłaty.

4. Pożyczkobiorca w terminie do 6 miesięcy od wypłaty pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności 
gospodarczej obowiązany jest rozliczyć sposób jej wykorzystania.

5. Natychmiastowa spłata pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej następuje w 
przypadku:

1) przeznaczenia pożyczki na inny cel niż przedstawiony we wniosku,
2) rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej,
3) wykreślenia z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i 

Położnych w Katowicach,
4) zaprzestania wykonywania zawodu,
5) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
6) zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu, 
7) zaprzestania regularnego opłacania składek członkowskich.

6. Pożyczka nie może być umorzona.
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dyplomowego pielęgniarek i położnych organizowanego przez Okręgową Izbę, można skorzystać 
wyłącznie raz w roku kalendarzowym.

2. Z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych w formie nieodpłatnego korzystania z 
kursu specjalizacyjnego (specjalizacji) w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych organizowanego przez Okręgową Izbę, można skorzystać raz na 5 lat kalendarzowych. W 
trakcie trwania kursu specjalizacyjnego (specjalizacji) członek Okręgowej Izby nie jest uprawniony 
do korzystania z innych form udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych.

3. Koszty egzaminu państwowego ze specjalizacji ponosi uczestnik szkolenia. 
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się jeżeli z programu kształcenia zamieszczonego na stronie Centrum 

Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wynika konieczność ukończenia dodatkowego 
kursu w toku kształcenia.

§ 4. W przypadku nieodpłatnego korzystania z form kształcenia podyplomowego pielęgniarek i po-
łożnych organizowanego przez Okręgową Izbę, wnioskodawca ma obowiązek podpisania umowy o 
uczestniczenie w kursie. 

III.  CZĘŚCIOWA REFUNDACJA KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO 
 PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH UKOŃCZONEGO  

U INNEGO ORGANIZATORA KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
§ 5. 1. Częściową refundację kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych ukończo-

nego u innego organizatora kształcenia podyplomowego, przysługuje pod warunkiem, że Okręgowa 
Izba w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się kurs nie organizuje danego rodzaju kursu.

2. Częściową refundację kosztów kursu dokształcającego lub specjalistycznego lub kwalifikacyjnego, 
można otrzymać wyłącznie raz w roku kalendarzowym. 

3. Częściową refundację kosztów kursu specjalizacyjnego (specjalizacji) można otrzymać raz na 5 
lat kalendarzowych. W trakcie trwania kursu specjalizacyjnego (specjalizacji) członek Okręgowej 
Izby nie jest uprawniony do korzystania z innych form udzielania pomocy w zakresie rozwijania 
kwalifikacji zawodowych.

§ 6. Wysokość częściowej refundacji kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
ukończonego u innego organizatora kształcenia podyplomowego wynosi:
1) w przypadku kursu dokształcającego 50% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 100,00 

złotych;
2) w przypadku kursu specjalistycznego 50% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 200,00 

złotych;
3) w przypadku kursu kwalifikacyjnego 50% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 800,00 

złotych;
4) w przypadku specjalizacji 50% kosztów kształcenia, jednak nie więcej niż 2.000,00 złotych.

2. Za koszty kształcenia, uważa się opłatę wniesioną przez uczestnika organizatorowi kształcenia. 
Koszty egzaminów, przejazdów, diet, noclegów nie podlegają refundacji. 

§ 7. 1. Częściowej refundacji kosztów kształcenia dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej, zło-
żony w terminie 6 miesięcy od daty wydania dokumentu potwierdzającego ukończenie kształcenia. 

2. Do wniosku o częściową refundację kosztów kształcenia należy załączyć: 
1) fakturę VAT lub rachunek imienny potwierdzający poniesienie kosztów kształcenia, 
2) dokument potwierdzający ukończenie kształcenia, 
3) poświadczenie od pracodawcy, że nie refundował kosztów kształcenia – nie dotyczy osób wyko-

nujących zawód wyłącznie w formie praktyki zawodowej. 

§ 8. Decyzję w sprawie przyznania lub odmowy przyznania częściowej refundacji kosztów kształcenia 
w niniejszym regulaminie podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach lub jej 
Prezydium, na podstawie indywidualnej opinii Komisji Kształcenia.

IV. CZĘŚCIOWA REFUNDACJA KOSZTÓW CZYNNEGO UDZIAŁU W KRAJOWEJ
LUB MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI, SYMPOZJUM, ZJEŹDZIE NAUKOWYM

§ 9. 1. Z pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych w formie częściowej refundacji kosz-
tów czynnego udziału w krajowej lub międzynarodowej konferencji, sympozjum, zjeździe nauko-
wym, można skorzystać wyłącznie raz w roku kalendarzowym.

2. Wysokość refundacji nie może być wyższa, niż 1000 złotych. 
3. Za koszty uczestnictwa, uważa się: opłatę wniesioną przez uczestnika organizatorowi, koszty pu-

blikacji, koszty przejazdu i noclegu.

Fundusz samopomocowy - nowelizacja
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§ 10. 1. Częściowej refundacji kosztów czynnego udziału w krajowej lub międzynarodowej konferen-
cji, sympozjum, zjeździe naukowym dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej, złożony w 
terminie 3 miesięcy od zakończenia zjazdu, sympozjum lub konferencji naukowej.

2. Do wniosku o częściową refundację kosztów kształcenia, należy dołączyć:
1) wygłoszony referat wraz ze zgodą na nieodpłatną publikację w Biuletynie Informacyjnym Okręgo-

wej Izby „Nasze Sprawy”, 
1) program zjazdu, sympozjum lub konferencji naukowej, 
2) faktury VAT lub rachunki imienne potwierdzające poniesienie kosztów uczestnictwa. 

§ 11. Decyzje w sprawie świadczeń określonych w regulaminie podejmuje Okręgowa Rada Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach lub jej Prezydium, na podstawie indywidualnej opinii Komisji Kształcenia.

Załącznik nr 5 do uchwały nr 1031/2013  
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

z dnia 30 października 2013 roku w sprawie funduszu samopomocowego  
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY 
W FORMIE SKIEROWANIA NA LECZENIE SANATORYJNE

§ 1. 1. Prawo do uzyskania pomocy w formie skierowania na leczenie sanatoryjne, mają wyłącznie 
członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

2. Warunkiem przyznania pomocy w formie skierowania na leczenie sanatoryjne jest regularne opła-
canie składki członkowskiej oraz brak wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w terminach 
przewidzianych odrębnymi przepisami. 

4. Osoby po wpisaniu do rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzonego przez Okręgową 
Radę Pielęgniarek i Położnych w Katowicach mają prawo korzystać ze świadczeń w ramach niniej-
szego regulaminu dopiero po 3 miesiącach regularnego opłacania składki członkowskiej. 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do osób, które nie opłacały składki członkowskiej w sposób 
regularny. 

§ 2. 1. Pomoc w formie skierowania na leczenie sanatoryjne ma na celu poprawę zdrowia członków 
Okręgowej Izby.

2. Izba ponosi 50% kosztów leczenia sanatoryjnego, za wyjątkiem leczenia chorób onkologicznych, 
które finansowane są w 100%. 

3. Udzielanie pomocy uzależnione jest od posiadania przez Izbę na ten cel środków finansowych, któ-
rych wysokość określa uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu. 

4. Z pomocy w formie skierowania na leczenie sanatoryjne członkowie Okręgowej Izby mogą skorzy-
stać jedynie raz na trzy lata budżetowe.

5. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy mają osoby ze schorzeniami onkologicznymi. 

§ 3. 1. Pisemny wniosek składa w siedzibie Okręgowej Izby.
2. Do wniosku należy dołączyć:

1) dokumenty potwierdzające chorobę lub uraz, z których wynika zalecenie do odbycia leczenia 
sanatoryjnego,

2) zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę leczenia sanatoryjnego.

§ 4. 1. Decyzje w sprawach przyznawania pomocy, której mowa w niniejszym regulaminie, podejmuje 
Okręgowa Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

2. Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przysługuje prawo domagania się od 
wnioskodawcy dodatkowych dokumentów potwierdzających zasadność przyznania pomocy w po-
staci leczenia sanatoryjnego. 

3. Skierowanie na leczenie sanatoryjne jest udzielane po uiszczeniu części kosztów leczenia niepokry-
wanych przez Izbę.

4. W przypadku niewykorzystania skierowania na leczenie sanatoryjne, członek samorządu jest obo-
wiązany zwrócić całość kosztów sanatorium poniesionych przez Izbę.

Fundusz samopomocowy - nowelizacja
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                                                     uchwałę NRPiP w sprawie pieczątek pielęgniarskich. 
                  Naczelna 
   Rada Pielęgniarek i Położnych 
 
 

Uchwała Nr 113/VI/2013 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

z dnia 16 września 2013 r. 
 

w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej 

 
Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U.  
z 2011 r., Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) w związku z § 10 ust. 1 pkt 3 lit a-d rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz. U. z 2010 r., Nr 252, poz. 1697 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Pieczątka pielęgniarki lub położnej zawiera następujące dane: 

1) imię i nazwisko, 

2) tytuł zawodowy: 

a) magister pielęgniarstwa lub magister położnictwa, 

b) licencjat pielęgniarstwa lub licencjat położnictwa 

c) pielęgniarka dyplomowana lub położna dyplomowana, 

d) pielęgniarka lub położna 

3) uzyskane specjalizacje, 

4) numer prawa wykonywania zawodu. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

   Sekretarz NRPiP       Prezes NRPiP 

 

 

Joanna Walewander      Grażyna Rogala-Pawelczyk 

 

 

Z prac Naczelnej Rady
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Z potrzeby serca
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wraz z Oddziałem 
Rejonowym PCK w Jaworznie podjęły się zorganizowania akcji 
zbierania krwi dla naszej  Koleżanki Pielęgniarki Ilony Tułodzieckiej.  
W dniu 1 października 2013 roku, w czasie akcji krwiodawczej w Miejskim 
Centrum Kultury i Sportu, zebrano 11.700 ml krwi. 
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Kampania dla środowisk medycznych 
"Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV"

Społeczna kampania informacyjna skierowana do środowisk medycznych, zachęca do 
poznania i stosowania aktualnej wiedzy o HIV i AIDS oraz zalecania badań w kierunku 
HIV zgodnie z rekomendacjami PTN AIDS.
Patronat honorowy nad kampanią objęła między innymi dr n. med. Beata Ochocka, 
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.

Kampania, która rozpoczęła się w listopadzie 
2013 r. jest skierowana do środowisk medycz-
nych – w szczególności lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej, lekarzy ginekologów oraz 
pielęgniarek i położnych, a poprzez te grupy 
zawodowe - do ogółu społeczeństwa.

Celem działań kampanijnych jest upo-
wszechnienie wczesnej diagnostyki zakażenia 
HIV, która ogranicza liczbę nowych zakażeń i 
pozwala w odpowiednim czasie rozpocząć te-
rapię antyretrowirusową (ARV). Poprzez m.in. 
popularyzację aktualnych rekomendacji Pol-
skiego Towarzystwa Naukowego AIDS (PTN 
AIDS) w zakresie testowania w kierunku HIV, 
a w szczególności wskazań klinicznych do zle-
cania pacjentowi badania na obecność wirusa, 
kampania przypomina, że zakażenie HIV nale-
ży wziąć pod uwagę w trakcie diagnostyki.

Lekarz powinien być dla pacjenta najbar-
dziej wiarygodnym źródłem informacji o HIV 
i AIDS. Niestety często zdarza się, że stoso-
wana w codziennej praktyce lekarskiej wiedza 
nie jest wystarczająca lub jest już nieaktualna, 
podczas gdy postępowanie lekarza, zgodne z 
rekomendacjami PTN AIDS, może się przyczy-
nić do zmniejszenia rozprzestrzeniania się za-
każeń HIV.

Liczba zakażeń HIV w Polsce systematycznie 
wzrasta. Od 1985 r. do końca sierpnia 2013 
r. wykryto w Polsce 17 084 zakażeń HIV, jed-
nak szacuje się, że z wirusem żyje ok. 35 tys. 
osób. Każda osoba żyjąca z HIV, która nie wie, 
że jest zakażona może nieświadomie zakażać 
innych. Jak czytamy w Rekomendacjach PTN 
AIDS osoby nieświadome swego zakażenia 
stanowią źródło 75% nowych zakażeń.

Wczesne rozpoznawanie zakażeń nie jest ani 
kwestią skomplikowanych badań, ani nowo-
czesnej aparatury, opiera się przede wszystkim 
na prostych skojarzeniach, przeprowadzeniu 
dokładnego wywiadu z pacjentem, wymaga 
odrzucenia stereotypów dotyczących populacji 
szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia, 
dlatego też hasło tegorocznej kampanii brzmi: 
Znam rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test 
na HIV.

Istotnymi nośnikami przekazu kampanijne-
go i informacji na temat HIV/AIDS są broszury 
i ulotki skierowane do lekarzy oraz pielęgnia-
rek i położnych. Wygodny dostęp do rekomen-
dacji PTN AIDS umożliwiają także plakaty, 
receptowniki, kalendarze oraz inne elementy 
kampanii.

Informacja o materiałach profilaktycznych 
dystrybuowanych w ramach kampanii "Znam 
rekomendacje PTN AIDS. Zalecam test na HIV" 
znajdują się na stronie Krajowego Centrum ds. 
AIDS w zakładce Publikacje:
- broszura "HIV/AIDS dla lekarzy rodzinnych"
- broszura "HIV/AIDS dla lekarzy ginekologów"
- broszura "HIV/AIDS dla pielęgniarek i położ-

nych"
- ulotka dla lekarzy "Kiedy powinno się propo-

nować test na HIV?"
- plakat zawierający Rekomendacje PTN AIDS

Zapraszamy do korzystania z elektronicz-
nych wersji materiałów wydawniczych. Bez-
płatne, drukowane wersje materiałów profi-
laktycznych dystrybuują Krajowe Centrum ds. 
AIDS i Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epide-
miologiczne.
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Konkursy październik - listopad 2013
 
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Katowice 
Oddziałowa Bloku Operacyjnego Laryngologii Beata Nazimek
Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej Naczyniowej i Transplantacyjnej 
 Iwona Woźniak 
Oddziałowa Oddziału Nefrologii i Endokrynologii Wioletta Płócienniczak
 
SPSK Nr 1 im. Prof. Szyszko Zabrze
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii Martyna Suchojad 
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Elżbieta Szołtysek 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
 Ewa Bąkowska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Torakochirurgii i Oddziału Chirurgicznego
  Jagoda Mikolka 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału   Neurologicznego i Oddziału Udarowego
 Kornelia Pentek 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej
  Anna Strzelecka 
Pielęgniarka Oddziałowa Intensywnej Terapii Dziecięcej  Brygida Szalecka
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Nefrologii Dzieci i Pododdziału Dializoterapii  
Dzieci  Joanna Sirko 
Pielęgniarka  Oddziałowa Oddziału Patologii Noworodka  Anna Adamek 

SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Onkologii  Beata Migas  
 
SP ZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Śl. z siedzibą w Wodzisławiu Śl.
Naczelna Pielęgniarka w Rydułtowach Beata Brzezinka   
Pielęgniarka Oddziałowa  Izby Przyjęć  Barbara Chłapek 

Szpital Rejonowy  im. dr J. Rostka w Raciborzu
Pielęgniarka Przełożona Aniela Mainka  
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologicznego Urszula Pater 
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć i Pogotowia Ratunkowego Danuta Pytlik 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału chirurgicznego  Katarzyna Polak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  Pediatrycznego Beata  Popów
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedii Grażyna Komarek 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno Zakaźnego Barbara  Krukowska  
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  Okulistycznego Lidia  Skrobek  
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologicznego Jolanta  Mucha 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego I Bernadetta Drozdowska  
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału   Wewnętrznego II Małgorzata  Szewczyk  
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału   Geriatrycznego Jolanta  Wojciechowska  
Pielęgniarka  Oddziałowa Oddziału   Otolaryngologicznego  Teresa  Marcol 

Górnośląskie Centrum Rehabilitacji Repty
Pielęgniarka Oddziałowa II Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Iwona Cogiel
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  I Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu 
 Zenona Foks 
Pielęgniarka Oddziałowa I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Maria Żyłka
Pielęgniarka Oddziałowa I Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Jolanta Dyla 
Pielęgniarka Oddziałowa II Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Danuta Kaczmarczyk 
Pielęgniarka Oddziałowa   III Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  Bernarda Piekarska

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, realizacji zamierzeń 
dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.
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W sprawie podawania przez pielęgniarki środków 
kontrastowych oraz wymaganych  

kwalifikacji pielęgniarek w tym zakresie 

Zgodnie z art.4.1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz.1039) z dnia 15 lipca 2011 
roku pielęgniarka realizuje zlecania lekarskie w procesie diagnostycznym, leczniczym i rehabilitacyjnym. 

Podawanie kontrastu choremu w trakcie badań 
diagnostycznych zostało określone w rozporządze-
niu Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 roku w 
sprawie bezpiecznego stosowania promieniowania 
jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji 
medycznej ( Dz. U. z 2011 r., Nr 51, poz. 265), z 
którego wynika, że lekarz posiadający specjalizację 
z medycyny nuklearnej lub będący w trakcie takiej 
specjalizacji  może zlecić innym lekarzom, radiofar-
maceutom, technikom elektroradiologii lub pielę-
gniarkom wykonywanie technicznych elementów 
procedur medycznych, w których używane są pro-
dukty radiofarmaceutyczne.  Lekarze ci sprawują 
nadzór nad wykonywaniem zleconych czynności. Na-
tomiast minimalne wymagania dla jednostki ochro-
ny zdrowia udzielającej świadczeń zdrowotnych z 
zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej 
orz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób no-
wotworowych zostały określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia  z dnia 18 lutego 2011 roku (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 48, poz. 253). Z § 8 i 9 przywołanego 
rozporządzenia wynika, że w  jeżeli procedury tego 
wymagają, w jednostkach ochrony zdrowia, w pra-
cowniach rentgenowskich zatrudnia się pielęgniarki 
posiadające umiejętności w zakresie procedur zabie-
gowych, a także obsługi strzykawki automatycznej. 
W jednostkach ochrony zdrowia, w których wykonuje 
się procedury radiologii zabiegowej naczyniowej, za-
pewnia się podczas trwania procedury, opiekę ane-

stezjologiczną lekarza specjalisty w dziedzinie ane-
stezjologii i intensywnej terapii oraz pielęgniarki, 
która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pie-
lęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej 
opieki lub która ukończyła kurs kwalifikacyjny 
z tej dziedziny. W przypadku procedur radiologii 
zabiegowej nienaczyniowej udział tych osób określo-
ny jest opisem właściwej procedury ustalonej w spo-
sób określony w przepisach wydanych na podstawie 
art. 33g ust. 15 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 
– Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276).

Z przytoczonych aktów prawnych wynik, że pie-
lęgniarka zatrudniona w Pracowni Tomografii Kom-
puterowej wykonuje zlecenia lekarskie w zakresie 
podawania środków kontrastowych w strzykawce 
automatycznej pod nadzorem lekarza posiadające-
go wymagane kwalifikacje. Pielęgniarka nie posiada 
uprawnień do podawania leków, środków kontrasto-
wych  bezpośrednio dożylnie zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Zdrowia z dnia 7 listopada 2007 roku 
w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegaw-
czych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyj-
nych udzielanych  przez pielęgniarkę samodzielnie 
bez zlecenia lekarskiego (Dz. U. Nr 210, poz.1540). 
W przypadku procedur radiologii zabiegowej pielę-
gniarka powinna posiadać ukończone  kształcenie 
podyplomowe określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia  z dnia 18 lutego 2011 roku.

Kraków, listopad 2012
 W sprawie asystowania pielęgniarki bez ukończonego  

kursu specjalistycznego przy zabiegach endoskopowych 

Zgodnie z Kodeksem Pracy pracownik powinien być zatrudniony na stanowisku pracy zgodnie z jego kwali-
fikacjami, celem wykonywania powierzonych mu zadań w sposób bezpieczny. 

Zasady wykonywania zawodu pielęgniarki zosta-
ły określone w art.4 pkt.1  ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku 
(Dz.U.2011.174.1039).  Przywołany artykuł wska-
zuje, że wykonywanie zawodu pielęgniarki polega 
między innymi na   realizacji zleceń lekarskich w 
procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Bio-
rąc jednak pod uwagę zapis Dyrektywy 36/2005 
WE Parlamentu Europejskiego który określa,  że 
pielęgniarka, po ukończeniu szkoły pielęgniarskiej 
uzyskuje kwalifikacje ogólne i jest tzw. pielęgniar-
ką ogólną, powierzanie jej świadczeń specjalistycz-
nych wymaga ukończenia przez nią odpowiedniego 
szkolenia w tym zakresie. Rodzaj i zakres świadczeń 
zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i 
rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę 
samodzielnie bez zlecenia lekarskiego reguluje Roz-
porządzenie Ministra Zdrowia z dnia  7 listopada 2007 
roku, z którego  wynika, że pielęgniarka po kursie 
specjalistycznym Endoskopianie uzyskuje nowych 
kwalifikacji uprawniającej ją do samodzielnego wy-
konywania specjalistycznych świadczeń. Celem kur-
su specjalistycznego Endoskopia jest przygotowanie 
pielęgniarki do uczestnictwa w badaniach i zabie-
gach endoskopowych oraz do sprawowania opieki 
nad pacjentem przed i po endoskopiach, w tym: 
zapoznanie z organizacją pracowni endoskopowej; 

Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa

zapoznanie z czynnikami narażenia zawodowego 
oraz metodami ochrony zdrowia personelu pracowni 
endoskopowej; zapoznanie z badaniami endoskopo-
wymi wybranych układów i narządów; zapoznanie z 
zasadami wykonywania wybranych zabiegów endo-
skopowych oraz przygotowanie jej do współudziału 
w endoskopii zabiegowej; oraz zapoznanie z zasa-
dami przygotowania pacjenta do badań i zabiegów 
endoskopowych oraz pielęgnacją po ich wykonaniu.

Brak w obowiązujących regulacjach prawnych wyka-
zu samodzielnych świadczeń wykonywanych przez 
pielęgniarkę po ukończeniu kursu specjalistycznego 
Endoskopia dla pielęgniarek  daje możliwość praco-
dawcy (bezpośredniemu przełożonemu) wyznacza-
nie zadań wymagających asystowania pielęgniarki 
do zabiegów endoskopowych. Zgodnie z Kodeksem 
Pracy za bezpieczeństwo pracy odpowiedzialny jest 
pracodawca,  stąd przy zatrudnieniu lub zlecaniu 
wykonywania świadczeń pracownikowi z niepełny-
mi kwalifikacjami np. brak kursu specjalistycznego 
wymagane jest  przeszkolenie  w miejscu pracy i 
skierowanie pielęgniarki na odpowiednie szkolenie po-
dyplomowe.
 Kraków, 25.05.2013 r

Dr hab. Maria Kózka
Konsultant Krajowy w dz. pielęgniarstwa
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W sprawie podawania przez pielęgniarkę autoszczepionki 

W związku z niejasnościami w sprawie podawania przez pielęgniarki autoszczepionek przedsta-
wiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa

1. Autoszczepionka nie jest szczepionką, pomi-
mo zbliżonej nazwy oraz jej mechanizmu dzia-
łania. Szczepionki wykorzystuje się przede 
wszystkim w celu zapobiegania chorobom, 
a także w celach leczniczych. W przypadku 
wykonywania  przez pielęgniarkę szczepień 
ochronnych oraz badań tuberkulinowych ist-
nieje obowiązek ukończenia kursu specjali-
stycznego w tym zakresie (§ 7 Rozporządze-
nia MZ z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie 
wykazu obowiązkowych szczepień ochronnych 
oraz zasad przeprowadzania i dokumentacji 
szczepień- Dz.U z dnia 30 grudnia 2002 roku). 
Uznając, że autoszczepionka nie jest ani 
szczepieniem ochronnym, ani badaniem tu-
berkulinowym należy przyjąć, że do jej poda-
nia pielęgniarka nie ma obowiązku ukończenia 
kursu specjalistycznego. 

2. Autoszczepionka nie posiada statusu produktu 
leczniczego dopuszczonego do obrotu na tere-
nie Polski zgodnie z Ustawą z 2001 roku Prawo 
Farmaceutyczne (Dz.U.01.126,1381),  stąd 
nie jest sprzedawana w aptekach.  Autosz-
czepionka wytwarzana jest indywidualnie dla 
pojedynczego pacjenta najczęściej przez labo-
ratorium mikrobiologiczne nie będące wytwór-
cą produktów leczniczych w rozumieniu w/w 
ustawy, który nie posiada zezwolenia na pro-
dukcję i wprowadzanie do obrotu produktów 
leczniczych. Wynika z tego, że autoszczepion-
ka nie jest dopuszczona do obrotu, nie pod-
lega  seryjnej kontroli jakości mimo, iż nosi 
cechy produktu immunologicznego w rozumie-
niu przywołanej ustawy, która wymaga takiej 
kontroli. Ponadto autoszczepionka nie ma do-
łączonej instrukcji postępowania w przypadku 
wystąpienia działań niepożądanych. Leczenie 
autoszczepionkami jest dość kontrowersyjne, 
ze względu na brak jednoznacznych dowodów 
na efektywność i bezpieczeństwo ich stosowa-
nia. W wielu krajach europejskich autoszcze-
pionki nie są podawane. 

3. Podanie w Polsce autoszczepionki jest świad-
czeniem opieki zdrowotnej wykonywanym na 
zlecenie lekarza,  niefinansowanym ze środ-
ków publicznych. 

4. Biorąc pod uwagę, że autoszczepionka nie jest  
produktem leczniczym, może być użyta w 
lecznictwie jedynie w ramach eksperymentu 
medycznego, leczniczego. Prawne ramy reali-
zacji eksperymentu medycznego leczniczego 
reguluje ustawa Prawo Farmaceutyczne oraz 
ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty 

z 1996 roku (Dz. U.11.277.1634) i ustawa o 
zawodach pielęgniarki i położnej z 2011 roku 
(Dz.U.11.174.1039).  Jeśli szczepionka wy-
twarzana jest na zlecenie lekarza w ramach 
eksperymentu leczniczego, wszyscy jego 
uczestnicy muszą wyrazić zgodę na udział w 
tym eksperymencie, po zapoznaniu się z ce-
lami i skutkami, oraz po wyrażeniu zgody na 
jego przeprowadzenie przez niezależną komi-
sję bioetyczną. Pielęgniarka lub inna osoba 
biorąca udział w eksperymencie ma prawo do 
odmowy uczestniczenia w przypadku uzasad-
nionych wątpliwości. W odniesieniu do pielę-
gniarki regulują to zapisy ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej tj.

• Art. 11.1. Pielęgniarka i położna wykonuje za-
wód z należytą starannością, zgodnie z zasa-
dami etyki zawodowej, poszanowaniem praw 
pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, 
wykorzystując wskazania aktualnej wiedzy 
medycznej.

• Art. 12.2. Pielęgniarka i położna mogą od-
mówić wykonania zlecenia lekarskiego oraz 
wykonania innego świadczenia zdrowotnego 
niezgodnego z ich sumieniem lub z zakresem 
posiadanych kwalifikacji, podając niezwłocz-
nie przyczynę odmowy na piśmie przełożone-
mu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzą 
okoliczności, o których mowa w ust.1.

• Art. 14.1. Pielęgniarka i położna mają prawo 
do uzyskania pełnej informacji o celowości, 
planowanym przebiegu i dających się przewi-
dzieć skutkach eksperymentu medycznego, w 
którym mają uczestniczyć.

 

Podsumowując należy stwierdzić, ze pielęgniarka 
posiadająca prawo wykonywania zawodu  na 
zlecenie lekarza może podać autoszczepionkę. 
Uznając jednak, że w wielu krajach Unii Eu-
ropejskiej wytwarzanie autoszczepionek jest 
zabronione, nie jest to produkt leczniczy, brak 
dowodów na efektywność i bezpieczeństwo 
jej stosowania i może być użyta w lecznictwie 
jedynie w ramach eksperymentu medyczne-
go leczniczego wymagającego zgody komisji 
bioetycznej i wszystkich jego uczestników pie-
lęgniarka może odmówić jej podania.

Kraków, październik 2012 r.
 dr hab. Maria Kózka   
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XVI Krajowy Zjazd Delegatów 

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

W dniach 22 – 23 listopada w Warszawie odbył się XVI Krajowy Zjazd Dele-
gatów Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Na Zjeździe spośród 78 Dele-
gatów uprawnionych do głosowania – obecnych było 74 z całej Polski, w tym 
19 osób z Oddziału Katowickiego. 

Zjazd otworzyła pełniąca obowiązki 
przewodniczącej p.dr Maria Cisek, któ-
ra przywitała zgromadzonych Delegatów 
oraz Gości Honorowych, wśród nich: Panią  

Grażynę Rogalę – Pawelczyk – Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, 
Panią Beatę Cholewkę – Dyrektor Depar-
tamentu Pielęgniarek i Położnych w Mi-
nisterstwie Zdrowia oraz wiele innych 
wspaniałych, znaczących w środowisku 
osobistości.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego wyróżnił i nagrodził szcze-
gólnie wyróżniających się członków PTP  
z wielu oddziałów. Z Katowickiego Oddzia-

łu PTP nagrody otrzymały:Grażyna Franek, 
Danuta Broncel-Czekaj, Aneta Trzcińska, 
Anna Kępka, Krystyna Klimaszewska,  
Zofia Prażak, Renata Sówka, Beata  
Wysoczańska-Skroban, Iwona Woźniak. 
Pani dr Maria Cisek razem z Panią mgr 
 Beatą Cholewką wręczyła także Odznaki Mi-
nistra Zdrowia za Zasługi dla Ochrony Zdro-

wia m.in.dla:Ireny Sikory-Mysłek, Danuty 
Broncel-Czekaj, Małgorzaty Rochel, Sywlii 
 Krybus, Beaty Wysoczańskiej-Skroban. 
Katowicki Oddział PTP otrzymał także po-
dziękowania i statuetkę za monografie ,,56 
lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

w województwie śląskim 1957-2013, 
pod redakcją Grażyny Anny Franek  
i Anety Trzcińskiej

Pani dr Dorota Kilańska i Pani dr  
Maria Cisek przedstawiły sprawozdania 
z minionej kadencji. Pani mgr Krystyna 
 Wolska – Lipiec za prezentowała działal-
ność i osiągnięcia Komisji Historycznej, 
przedstawiła dalsze kierunki rozwoju i 
problemy z jakimi spotyka się Komi-
sja Historyczna i Centralne Archiwum 
Pielęgniarstwa Polskiego. Pani Dorota  
Jacyna przedstawiła sprawozdanie fi-
nansowe ZG PTP.
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Wiele godzin trwała praca nad uchwale-
niem nowego Statutu Towarzystwa. Przed-
stawiono także szereg wniosków i stano-
wisk.

W wyniku wyborów Prezesem Towarzy-
stwa została  Pani mgr Grażyna Wójcik, 
nauczyciel akademicki na Warszawskim 

Uniwersytecie Medycznym, ekspert WHO,  
była Pielęgniarka Naczelna Kraju.

Wybrano także członków Prezydium To-
warzystwa oraz członków Głównej Komisji 
Rewizyjnej. Zarząd Główny Towarzystwa 
ukonstytuuje się na najbliższym posiedze-
niu. Do Zarządu Głównego z największa 

liczbą głosów została wybrana p.dr n.med.
Grażyna Franek a do Komjsji Rewizyjnej 
p.mgr Zofia Prażak.

Na zakończenie pierwszego dnia jak 
i na początek drugiego dnia obrad – Od-
dział PTP z Katowic przygotował program 
artystyczny, który pozwolił Delegatom na 
chwile wytchnienia w czasie żmudnej pra-
cy nad Statutem i zgłaszanymi wnioskami.  

Prace trwały długo a konstruktywne 

dyskusje nie miały końca zarówno na sali 
obrad jak i w czasie przerw. 

Zjazd przebiegał – jak przystało na To-
warzystwo – w miłej i niemal rodzinnej at-
mosferze.

Gratulujemy wyróżnionym i nagrodzo-
nym. Cieszymy się z wyborów mając jed-
nocześnie nadzieję na dalszy tak dyna-
miczny rozwój Towarzystwa. Przed nami 
nowa kadencja, nowe wyzwania, pomysły, 
nowe siły i zapał… a więc do dzieła!

Delegaci z Katowickiego Oddziału PTP:

Grażyna Franek, Krystyna Klimaszewska, 
Wiesława Kołodziej, Iwona Woźniak,  
Aneta Trzcińska, Danuta Broncel - Czekaj, 

Beata Wysoczańska - Skroban,  
Sylwia Krybus, Małgorzata 
Rochel, Małgorzata Pieńkos, Ewa 
Perończyk, Anna  
Grelowska, Anna Kępka, Wioleta 
Płócienniczak, Zofia Prażak,Irena 
Sikora -  
Mysłek, Maria Urbańska - 
Grzegorzek, Tomasz Iwański, 
Michał Mroczek.
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Uzależnienie – fakty i mity

W dniu 05 listopada 2013 roku w Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zlokalizowanym w Łaziskach Gór-
nych, odbyła się III Regionalna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana 
przez Zespół ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego przy OIPiP w Katowicach, której 
tematyka dotyczyła problemu uzależnienia.

Uroczystego otwarcia konferencji, powi-
tania przybyłych prelegentów, uczestników  
i gości dokonała przewodnicząca Zespołu ds. 
Pielęgniarstwa Psychiatrycznego mgr Danuta  
Ziółkowska, a mgr Małgorzata Maślanka – 
przewodnicząca Komisji Etyki przy ORPiP  
w Katowicach w imieniu przewodniczącej OIPiP 
w Katowicach – dr Marioli Bartusek – prze-
kazała wiele ciepłych słów podziękowania za 
zaproszenie i organizację konferencji. Swoją 
obecnością zaszczyciła nas również była prze-
wodnicząca oddziału PTP w Katowicach -  dr 
n. med. Grażyna Franek, która dziękując za 
zaproszenie podkreśliła ważność podjętego te-
matu konferencji.

Pierwsza sesja konferencji zawierała wystą-
pienia dotyczące problemu uzależnienia od ni-
kotyny, alkoholizmu i narkotyków.

„Uzależnienie od nikotyny. Jak pomóc 
sobie w rzuceniu palenia” – to temat pierw-

szego wystąpienia – psychologa klinicznego, 
certyfikowanego specjalisty psychoterapii uza-
leżnień – mgr Adrianny Majki. Przerażały nas 
dane mówiące  o tym, że aż 85% Polaków doty-
czy problem palenia papierosów (palenie czynne 
i bierne), a wypalenie 1 papierosa skraca życie  
o 6 minut! Alarmujące są także fakty mówią-
ce o problemie uzależnienia od nikotyny także 
wśród pracowników lecznictwa odwykowego 
(15-20%) oraz to, że nikotynizm jest naj-
bardziej rozpowszechnionym uzależnieniem, 
najmniej poddającym się oddziaływaniom 
psychoterapeutycznym. Prelegent w sposób 
interesujący przekazał także uczestnikom kon-
ferencji informacje dotyczące objawów uza-
leżnienia od nikotyny oraz omówił praktyczne 
sposoby rzucenia tego nałogu.

Kolejny wykład dotyczył problemu uzależ-
nienia od alkoholu. 

Instruktor terapii uzależnień – Bogdan 
 Sekuła, podzielił się swoimi osobistymi spo-
strzeżeniami i refleksami wynikającymi z wie-
loletniej pracy z osobami uzależnionymi od 
alkoholu. Przybliżył uczestnikom objawy tego 

uzależnienia oraz krążące w naszym społe-
czeństwie mity na temat alkoholu, konfron-
tując je z prawdą. Wystąpienie to zakończyły 
treści dotyczące specyfiki pracy z pacjentem 
oddziału odwykowego, przekazane przez mgr 
Ewę Pawlikowską-Walczak – pielęgniarkę 
pracującą na oddziale odwykowym.

Ostatni wykład tej sesji konferencji dotyczył 
narkotyków. 

„Narkotyki. Przyszłość medycyny, czy 
przekleństwo współczesnego świata?” – 
to temat wystąpienia lekarza psychiatry –  
Katarzyny Urbańczyk-Łosień. W swoim 
wystąpieniu pani doktor w sposób przejrzysty 
scharakteryzowała poszczególne grupy sub-
stancji psychoaktywnych, zgodnie z klasyfika-
cją ICD-10 (F10-F19), zwracając szczególną 
uwagę na ich szkodliwy wpływ na życie i zdro-
wie człowieka. Swój wykład zakończyła sło-
wami Carla Gustawa Junga – szwajcarskiego 
psychiatry i psychoterapeuty: „ Każda forma 
uzależnienia jest szkodliwa – uniezależnienie 
od tego, czy narkotykiem jest alkohol, morfi-
na, czy idea”.

Konferencja ORPiP
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Drugą sesję konferencji rozpoczął wy-
kład aspiranta sztabowego KM Policji  
w Rybniku – Dariusza Piotrowskiego, któ-
ry dotyczył problemu dopalaczy, także w kon-

tekście odpowiedzialności karnej.
Prelegent po wcześniejszym wyjaśnieniu 

pojęcia dopalacze i dokonaniu charakterystyki 
tych substancji, przedstawił najczęściej popeł-
niane przestępstwa w związku z ich zażywa-
niem. Opowiedział także o działalności policji 
w przypadku ujawnienia substancji zakazanej. 
Wystąpienie to zakończył bardzo przemawiają-
cy filmik: „Stop narkotykom” – ukazujący kon-
sekwencje wynikające z zażywania substancji 
psychoaktywnych.

Kolejny wykład dotyczył problemu współ-
uzależnienia – ceny, którą bliscy alkoholika 

płacą za życie w sytuacji uporczywego stresu 
psychologicznego. Wystąpienie zawierało tre-
ści dotyczące charakterystycznych objawów, 
zachowań i przekonań występujących u osób 
współuzależnionych, a także faz przystosowa-
nia się do życia w rodzinie z problemem alko-
holowym (etapy przemian). W podjętym przez 
wykładowcę temacie, znalazły się także wska-
zówki dla pielęgniarski – w kontekście tego, co 
ona sama może zrobić dla osoby współuzależ-
nionej. Ciekawym elementem kończącym wy-
stąpienie była prezentacja skeczu: „Hrabia”, 
którego bohater w sposób bardzo przejrzysty 
i czytelny, prezentował cechy osoby współuza-
leżnionej.

Ostatnim punktem konferencji było wy-
stąpienie edukatora niemedycznego –  

Romana Ratoszyńskiego, który także jako 
osoba żyjąca z HIV, opowiadał o problemach,  
z którymi borykają się te osoby.

Usłyszeliśmy wiele o HIV, o AIDS, o meto-
dach zakażenia i o nowościach w leczeniu. Jed-

nak symbol solidarności z osobami zakażony-
mi na HIV tj. czerwona kokarda z odwróconym 
znakiem Viktorii (jako brak dotychczasowego 
zwycięstwa) – uświadomił nam, że HIV ciągle 
wygrywa. Jesteśmy jednak pełni nadziei, że 
nadejdzie moment zwycięstwa, tj. wyleczenia  
z HIV, a wtedy jak powiedział sam prelegent 

– znak Viktorii przyjmie właściwą pozycję  
i będzie symbolizował zwycięstwo.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferen-
cji za tak liczne przybycie, a wykładowcom za 

zaangażowanie i chęć podzielenia się swoją 
wiedzą. Zapraszam już teraz za rok na kolejne 
wspólne spotkanie ze specjalistami i praktyka-
mi z kręgu psychiatrii.

Dr n. med. Aleksandra Cieślik
Zespół ds. Pielęgniarstwa Psychiatrycznego 

przy OIPiP w Katowicach

Konferencja ORPiP
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Relacja z VI Konferencji 

naukowo-szkoleniowej „NOMED 2013”
mgr Iwona Woźniak

pielęgniarka oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogól-
nej, Naczyniowej i Transplantacyjnej

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM w Katowicach. 
Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego  

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach

W dniu 4.10.2013r. odbyła się VI Ogólnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa 
„NOMED 2013” zorganizowana przez Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Trans-
plantacyjnej wraz z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim (Zarządem Oddziału  
w Katowicach).

Wystąpienia prelegentów obejmowały zagad-
nienia:

• „Bezpieczeństwo hospitalizowane-
go pacjenta” mgr Iwona Woźniak  zwróciła 
uwagę na konieczność zapewnienia pacjentom 
bezpieczeństwa. Należy zaplanować działania 
jakościowe i okresowe kontrole jako profilak-
tyczna i skuteczna metoda redukująca moż-
liwość wystąpienia zdarzeń niepożądanych. 
Jednym ze sposobów profilaktycznych w tym 
zakresie jest monitorowanie zdarzeń niepożą-
danych jako systemu nadzoru nad bezpieczeń-
stwem. Pacjent jest narażony między innymi 
na: popełnianie błędów przedlaboratoryjnych, 
powikłania po wykonaniu badań diagnostycz-
nych, błędy personelu medycznego z powodu 
przeciążenia pracą, złą organizacją pracy, bra-
kiem koncentracji, wiedzy i kompetencji, popeł-
niane błędy w zakresie farmakoterapii, urazy, 
zakażenia, pomyłki w zakresie nieprawidłowej 
identyfikacji pacjenta lub narządu, wykonanie 
zabiegu bez zgody pacjenta. Zobowiązanie pie-
lęgniarki i położnej do bezpiecznego wykonania 
pracy wynika głównie z zasad wykonywania za-
wodów, ale także z przepisów ogólnych m.in. 
kodeksu pracy i kodeksu karnego.

• „Platforma OSOZ – narzędzie wspo-
magające pracę pielęgniarki i położnej” – 
mgr Agnieszka Sowa (Kamsoft S.A., Wydział 
Projektowania Procesów Zdrowotnych, Wy-
dział OSOZ), przedstawiła Ogólnopolski Sys-
tem Ochrony Zdrowia jako kompleksowy i dłu-
gofalowy projekt informacyjno-informatyczny, 
którego głównym celem jest wspomaganie 
zdrowia społeczeństwa. Do najważniejszych 
funkcjonalności projektu możemy zaliczyć In-
dywidualne Konto Zdrowotne, które umożliwia 
gromadzenie informacji o stanie zdrowia, a 
także udostępnianie ich w ramach wizyty wy-
branym lekarzom współpracującym z OSOZ. 
Dane zapisane na koncie zdrowotnym dostęp-
ne są z każdego miejsca i o każdej porze pod 
warunkiem, że użytkownik ma dostęp do In-
ternetu. Już wkrótce będzie można skorzystać 
z Prenatalnego Programu Zdrowotnego. Pro-
gram pełni rolę poradnika i przewodnika, który 
nadzoruje wykonanie poszczególnych procedur 
przewidzianych w okresie ciąży. W ramach pro-
gramu dostępne są informacje dotyczące m.in. 

rozwoju płodu, zmian, jakie zachodzą w orga-
nizmie matki, a także zalecanych badań i wizyt 
lekarskich, jakie przypadają w danym okresie. 

• „Wpływ cukrzycy na długość funk-
cjonowania przetoki tętniczo – żylnej u 
chorych przewlekle hemodializowanych” 
– mgr Aneta Trzcińska (WNoZ SUM, Katowice), 
omówiła wpływ cukrzycy na długość funkcjono-
wania przetoki tętniczo – żylnej u chorych prze-
wlekle hemodializowanych. Wiek XXI rozpoczyna 
się od ogłoszenia epidemii chorób przewlekłych, 
gdzie obok nadciśnienia tętniczego, osteoporozy, 
otyłości znajduje się także cukrzyca i przewle-
kła choroba nerek. Celem badań była ocena dłu-
gości funkcjonowania przetoki tętniczo – żylnej 
u chorych przewlekle dializowanych, u których 
stwierdzono obecność cukrzycy.Analiza danych 
wykazała, iż cukrzyca niekorzystnie wpływa na 
długość funkcjonowania przetoki tętniczo – żyl-
nej wśród dializowanych. Wyniki pokazują, że 
osoby z cukrzycą – w porównaniu z grupa kon-
trolną - częściej mają w swojej historii choroby 
tworzone 4 przetoki, a rzadziej 3, rzadziej 2. 

• „Identyfikacja i kwalifikacja poten-
cjalnego dawcy narządów” – mgr Sylwia 
Sekta (Regionalny Koordynator ds. Transplan-
tacji, Poltransplant), przedstawiła transplanta-
cję narządów jako uznaną i stosowaną metodą 
leczenia skrajnej niewydolności narządu, która 
stwarza szansę uratowania i przedłużenia ży-
cia chorym ze schyłkową niewydolnością ne-
rek, trzustki, wątroby, serca czy płuc. W Polsce 
transplantologia rozwija się od 1966 roku kiedy 
to dokonano pierwszego przeszczepienia nerki 
od dawcy zmarłego. Od momentu stwierdzenia 
śmierci mózgu dalsza opieka nad dawcą staje 
się opieką nad potencjalnymi biorcami. Szanse 
na przeżycie zabiegu przeszczepienia narządu i 
późniejsza jakość życia biorcy zależą w dużym 
stopniu od jakości pobranych organów. Szan-
sę tę zwiększa utrzymanie opieki nad dawcą 
na niezmienionym poziomie. Wydłużony po-
byt dawcy w OIT prowadzi do pogłębienia się 
zaburzeń hemodynamicznych, zakażeń oraz 
uszkodzeń narządów, które mogłyby uratować 
życie innym chorym. 

• „Diagnostyka zakażeń stopy cu-
krzycowej ”– dr n. med. Maciej Nowacki 
 (MSD Polska Sp.z.o., Warszawa), omówił 
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problem większości zakażeń stopy cukrzyco-
wej (DFI) może być leczona empirycznie od-
powiednio dobranym antybiotykiem. W jego 
doborze pomocne są rozmaite wytyczne, np. 
niedawno opublikowane zalecenia IDSA. Naj-
lepszą, ale jednocześnie najbardziej inwazyjną 
metodą jest biopsja sztancowa (trepanobiop-
sja). Alternatywą może być aspiracja prze-
zskórna przy pomocy igły i strzykawki. Jest to 
metoda rekomendowana w wielu ośrodkach 
europejskich. Powszechne w Polsce pobieranie 
wymazu, często wykonywane w nieodpowiedni 
sposób, ma niewielką wartość diagnostyczną, 
ponadto stwarza ryzyko doboru niewłaściwej 
antybiotykoterapii.

• „Analgezja sterowana przez chore-
go jako istotny element analgezjii poope-
racyjnej ” – dr n. med. Andrzej Daszkiewicz 
 (Zakład Badania i Leczenia Bólu Katedra Ane-
stezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny 
Ratunkowej, SUM,Katowice), przedstawił anal-
gezję sterowaną przez chorego, jako metodę 
uśmierzania bólu pozwalającą choremu samo-
dzielnie podawać sobie w razie potrzeby małe 
dawki leku przeciwbólowego. Dla bezpieczeń-
stwa pacjenta w trakcie terapii PCA koniecz-
ne są ocena natężenia bólu, stopnia sedacji, 
częstości i głębokości oddychania oraz monito-
rowanie wysycenia krwi tętniczej tlenem przy 
pomocy pulsoksymetru, kapnometru. Podsu-
mowując, zaletami PCA jest przekazanie cho-
remu odpowiedzialności za uśmierzanie jego 
bólu, umożliwienie znalezienia równowagi mię-
dzy uśmierzaniem bólu a objawami niepożą-
danymi terapii, eliminacja przerw w analgezji 
między kolejnymi dawkami. 

•  „Narodziny oczami dziecka” – mgr 
Anna  Stachulska (Blok Porodowy – SP CSK 
ŚUM, Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkie-
go Polskiego Towarzystwa Położnych Katowi-
ce), zwróciła uwagę na istotną sprawę  porodu. 
Coraz częściej mówimy o tym, że porodu nie 
należy się bać, że należy go „oswoić” poprzez 
odpowiednie przygotowanie. Skupiamy się na 
wystroju sal porodowych, dostępności różnych 
sprzętów, miłej atmosferze czy obecności oso-
by bliskiej. Dostrzegamy, że komfort rodzącej 
i poczucie bezpieczeństwa istotnie wpływa na 
to, jak będzie wspominać narodziny dziecka..

Znacznie rzadziej i ciszej mówi się tym, 
że mały człowiek jest aktywnym i czującym   
uczestnikiem porodu. Dziecko uczestniczy w 
porodzie równie aktywnie i intensywnie co mat-
ka.  Wskazała uwarunkowania,które zmniej-
szają nieprzyjemne odczucia dziecka w czasie 
porodu: ciepło w pomieszczeniu ,przygaszone 
światło,cisza, rozmowy szeptem, położenie 
dziecka natychmiast po urodzeniu na brzuchu 
mamy – zapobiega wychłodzeniu, sprawia, że 
dziecko czuje się bezpiecznie, ponieważ słyszy 
bicie serca mamy i czuje jej zapach,okrycie 
malucha ciepłymi pieluszkami (najlepiej ogrza-
nymi przez tatę pod koszulą)nie zaciskanie pę-
powiny, kiedy ta jeszcze tętni.

• „Wykorzystanie i rola kompreso-
terapii w chorobach żył” – mgr Dariusz  
Harmaciński (AWF Wrocław, Fizjoterapeuta 
„Klinika na Gajowej” we Wrocławiu, certyfiko-
wany terapeuta w limfologii), omówił przewle-
kłą niewydolność żylną jako podstępną cho-
robę, która w początkowym swoim stadium 
rozwija się praktycznie bezobjawowo. Chorzy 
bardzo często lekceważą pierwsze występują-
ce symptomy. Mowa tu o uczuciu tzw. „cięż-
kich nóg” po wielogodzinnym dniu pracy, o po-
jawiających się „pajączkach w okolicy kostek, 
czy sporadycznie występujących obrzękach, 
które ustępują po kilku godzinach snu. Nieste-
ty z biegiem czasu, z pozoru nieistotne opi-
sane powyżej zmiany, bardzo często prowadzą 
do upośledzenia ukrwienia i trofiki tkanek, a 
w konsekwencji do powstania żylaków kończyn 
dolnych, brunatnych swędzących plam na pod-
udziach, a w skrajnych przypadkach do najbar-
dziej zaawansowanej postaci choroby jaką są 
owrzodzenia żylne. 

Badacze z całego świata co do jednego są 
jednak zgodni, że niezbędnym elementem 
skutecznego leczenia oraz profilaktyki chorób 
układu żylnego jest stosowanie odpowiednio 
dobranej kompresjoterapii. Jest ona główną, 
nieinwazyjną metodą leczenia żylaków i prze-
wlekłej niewydolności żylnej wraz z owrzo-
dzeniami, polegającą na terapii stopniowa-
nym uciskiem (indywidualnie dobraną siłą), 
za pomocą specjalnych bandaży, gotowych 
produktów kompresyjnych lub wielokomoro-
wych, pneumatycznych rękawów uciskowych. 
Zastosowanie kompresjoterapii poprawia efek-
tywność pompy mięśniowej, zmniejsza zastój 
żylny i przywraca prawidłowe warunki hydro-
statyczne dla odpływu krwi żylnej. Powoduje  
tym samym zmniejszenie nadciśnienia żylnego 
oraz refluksu z żył głębokich. 

• „Zastosowanie leków przeciw bó-
lowych w praktyce”– dr n. med. Radosław 
Marciniak (Katedra Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii i Medycyny Ratunkowej Wydział Le-
karski z Oddziałem Lekarsko Dentystycznym w 
Zabrzu. Zwrócił uwagę, że pomimo znacznych 
postępów w dziedzinie leczenia bólu ostrego i 
przewlekłego, w Polsce jak i w Europie, liczba 
pacjentów cierpiących z powodu nadmiernych 
dolegliwości bólowych po zabiegach operacyj-
nych jest zbyt duża. Według różnych źródeł 
jest to 38% do 46.4% operowanych pacjen-
tów. Podstawowym problem w walce z bólem 
pooperacyjnym nie jest brak wiedzy na temat 
możliwości jego leczenia czy też farmakologii 
środków przeciwbólowych, są nim braki orga-
nizacyjne oraz finansowe. Należy więc uczynić 
ból widocznym oraz właściwie go leczyć. Po-
móc w tym mogą kompletne i bardzo nowo-
czesne „Zalecenia 2011 postępowania w bólu 
ostrym i pooperacyjnym ”
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Eugenika – zagrożeniem dla życia i zdrowia

dr Mariola Marynicz-Hyla

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej II 
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im.T.Marciniaka

 
Prawo do życia jest fundamentalnym prawem człowieka, z którego wyrastają i 

nabierają sensu wszystkie pozostałe prawa.Życie ludzkie jest wartością podstawową 
i niezbywalnym dobrem, dlatego domaga się bezwzględnej ochrony niezależnie 

od okresu i jakości życia. Temu sprzeciwia się dyscyplina teoretyczno-praktyczna 
stawiająca sobie za cel poprawę gatunku ludzkiego.

Eugenika. Termin ten wprowadził w 1869 r.  
Franciszek Galton, mając na celu poprawę ga-
tunku ludzkiego. Uważał, że najprostszym le-
karstwem na wzrost przestępczości, dewiacji, 
alkoholizmu, niedorozwoju umysłowego i wro-
dzonego jest NAUKOWA HODOWLA CZŁO-
WIEKA. Nauka powinna pójść w kierunku 
umożliwienia i zachęcenia zdrowych i majęt-
nych osób do płodzenia dużej liczby potom-
stwa, a tym słabym, „mało wartościowym”, 
uniemożliwienie prokreacji.

W praktyce oznaczało to danie daleko idą-
cych uprawnień dla jednostek mających władzę 
silniejszych nad słabszymi, dorosłych nad nie-
narodzonymi, zdrowych nad chorymi, bogatych 
nad biednymi. Działania mające na celu „ulep-
szenie” gatunku ludzkiego miały być realizowa-
ne poprzez:
– eugenikę pozytywną, mającą na celu wy-

posażenie jednostki w nowe geny lub udo-
skonalenie już posiadanego genetycznego 
uposażenia

– eugenikę negatywną, polegającą na elimi-
nacji wadliwych genów
Dyscyplina ta, przygotowując fundament 

pod selektywne podejście do prawa do życia, 
przede wszystkim podważyła takie pojęcia jak: 
wartość, świętość, godność każdej osoby ludz-
kiej. Reguły odnoszące się do roślin i zwierząt 
miały odnosić się do człowieka. Mielibyśmy 
więc do czynienia z hodowlą człowieka, a in-
żynieria genetyczna zastąpiłaby proces wycho-
wania człowieka: „Człowiek zaprogramowany 
i stworzony na zamówienie oraz pozbawiony 
możliwości buntu przeciwko własnemu zapro-
gramowaniu przestaje w istocie być człowie-
kiem”. Stąd istotą eugeniki jest ZAPLANO-
WANIE ŚWIATA poprzez takie metody jak: 
aborcję, sterylizację , eutanazję, dobieranie 
małżonków pod kątem zdrowia przyszłego po-
tomstwa, aborcje i eutanazje dzieci z zespołem 
Downa, a także szczerzenie filozofii wyrażają-
cej się w tym, że „tylko zdrowi mają prawo do 
zawierania małżeństw”. Jest to w istocie ge-
netyczny redukcjonizm, polegający na ogra-
niczeniu wartości ludzkiego życia do jakości 
genetycznego dziedzictwa realizowany przez 
eugenikę pozytywną, selekcjonowanie najlep-
szych (dzieci niezbyt zdolne obniżają poziom, 
dlatego lepiej byłoby gdyby ich nie było). To 

właśnie m. in. hasła takich pseudo-uczonych, 
światowych eugeników jak: Golton, Holms, G. 
Bell, dawały podstawy do pseudonaukowych 
doświadczeń w hitlerowskich Niemczech oraz 
likwidacji szpitali psychiatrycznych pod hasłem 
„czystości rasy”. W Polsce, prekursorami my-
śli eugenicznych był Oskar Bielawski i Wernic 
Leon. Projektu ustawy ich autorstwa z 1953 r., 
nie wszedł jednak w życie.

U podstaw eugeniki leżą również metody 
nie przebierające w środkach, odznaczające 
się przemocą i okrucieństwem, a także w spo-
sób bezwzględny negujące humanitarne hasła. 
Wprowadzanie w życie tych zasad jest finanso-
wane głównie ze źródeł Fundacji Rockefellera i 
ukrywa się za parawanem rzekomo naukowych 
podstaw.
Główne zagrożenia funkcjonujących na świecie 
projektów Eugenicznych:
1. Klonowanie, terapie linii zarodkowych i 

preimplantacyjna selekcja zarodków.
2. Nakłanianie do sterylizacji chorych psy-

chicznie, epileptyków, chorych umysłowo, 
pensjonariuszy zakładów opiekuńczych i 
więźniów.

3. Usypianie noworodków z zespołem Downa 
(standard postępowania w Wielkiej Bryta-
nii, Holandii)

4. Masowe szerzenie filozofii mającej na celu 
odwrócenie uwagi od dobra osoby, a skie-
rowanie ku dobru ludzkości

5. Eksperymenty na embrionach powstałych 
w wyniku metody in vitro

6. Eksperymenty z wykorzystaniem komórek 
macierzystych embrionalnych

7. Narzucanie na poszczególne kraje UE od-
górnego kształtowania obywatela „handlo-
wego” –wspólnego rynku

8. Nakłanianie rodziców do usypiania dzieci 
z innymi wadami, np. rozszczepem kręgo-
słupa (w Bytomiu funkcjonuje czwarty na 
świecie ośrodek, gdzie te wady operuje się 
z dobrym skutkiem jeszcze w łonie matek)

9. Szerzenie filozofii łatwego umierania po-
przez „pomoc” w samobójstwach nieule-
czalnie chorych (w Szwajcarii wystarczy 
zaświadczenie lekarza o nieuleczalnej cho-
robie i pisemne oświadczenie, że chory wy-
pije truciznę na własne życzenie. Usługa 
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taka kosztuje od 4-7 tysięcy euro razem z 
pogrzebem)

10. Zmiana nomenklatury: państwo naj-
wyższym hodowcą, idee doskonalenia ga-
tunku ludzkiego (obecnie promowana jest 
tzw. eugenika „pozytywna”, zakładająca 
możliwość doskonalenia cech dziedzicz-
nych człowieka, którego celem jest stwo-
rzenie warunków pozwalających na rozwój 
dodatnich cech i ograniczenie ujemnych)

11. Techniki umożliwiające tzw. wzmocnie-
nie genetyczne

12. Wprowadzenie obowiązkowych badań 
prenatalnych, które w przypadku chorego 
dziecka umożliwiają aborcję 

13. Zmuszanie matek do rezygnacji z ubez-
pieczenia zdrowotnego w przypadku pra-
gnienia urodzenia chorego dziecka.

Wnioski:
Tak wprowadzane metody eugeniczne mają 
na celu biologiczne wyniszczenie ludzkości. 
Zabijanie dzieci w ich formie prenatalnej 
nie wyselekcjonuje doskonałego człowieka, 
gdyż sam układ korzystnych genów nie jest 
gwarancją ukształtowania osobnika pod ką-
tem maksymalnego wykorzystania wrodzo-

nych cech. Niepowodzeniem genetycznym 
okazał się tzw. „Bank Spermy Geniuszy”. 
Większość chorób genetycznych i wadliwego 
materiału genetycznego krąży w populacji 
w formie ukrytej. Nie da się więc wcześniej 
tych wad wykryć dopóki one nie wystąpią. 
Ludzki genom wyznacza i warunkuje przy-
należność do gatunku ludzkiego, utrzymuje 
więź dziedziczności oraz określa cechy bio-
logiczne i cielesne jednostki.
Działania pielęgniarskie na rzecz ochrony 
życia i zdrowia na tym polu powinny się sku-
piać na:

1. Odmowie udziały w badaniach i zabiegach 
eugenicznych

2. Ochronie życia i zdrowia od momentu po-
częcia do naturalnej śmierci

3. Protestach przeciwko realizacji metod eu-
genicznych

4. Działalności i wspieraniu organizacji obro-
ny życia (obecnie dzięki poparciu społecz-
nemu w parlamencie europejskim znalazł 
się projekt: „Jeden z nas” – zabraniający 
eksperymentów na embrionach i niefinan-
sujący aborcji w krajach trzeciego świata).

Literatura u autorki.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu informuje
 o zakończeniu  projektu pn.:  

 Poprawa jakości powietrza poprzez zaprojektowanie  
i wykonanie termomodernizacji 9 - cio kondygnacyjnego budynku B  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu, nr projektu 1168.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007- 2013  

w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

Wartość projektu: 7 547 468.55 zł. 
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 6 147 256,93 zł.
Środki Województwa Śląskiego: 1 001 408,00 zł.
Środki własne Szpitala: 398 803,62 zł.

Prawidłowa realizacja projektu oraz osiągnięcie wysokich efektów ekologicznych   
została wysoko oceniona przez Kapitułę Ogólnopolskiego Konkursu Medycznego 
„Perły Medycyny”– w 2013 r. zrealizowana przez Szpital inwestycja otrzymała  
nagrodę w kategorii „Projekt”.
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XVI  Międzynarodowa Konferencja 
 Opieki Długoterminowej 

W dniach 17-19 września 213 r. odbyła się XVI Międzynarodowa Konferencja Opie-
ki Długoterminowej w Toruniu. Patronat honorowy nad konferencją objął prezydent  
Torunia - Michał Zaleski. 

mgr Marta Piórkowska 
Powiatowy Zespół Zakładów Opieki  

Zdrowotnej w Będzinie

mgr Małgorzata Baran 
 Hospicjum  Św. Tomasza Sosnowiec

W konferencji udział wzięło około 500 osób. 
Wśród uczestników obecni byli przedstawiciele  
placówek opieki długoterminowej z wielu kra-
jów m.in. Litwy, Łotwy, Rosji, Ukrainy, Francji, 
Niemiec, Republiki Czeskiej, Słowacji, Rumu-
nii, Włoch,Portugalii, Nigerii, Izraela. 
Uroczyste otwarcie konferencji miało miejsce 
w bydgoskiej „Operze Nowa”. Wykład inaugu-
racyjny - ‘’ Ból odrzucenia”  wygłosił profesor 
Leon Drobnik . Galę otwarcia zaszczycili swoja 
obecnością: Prezydenci miast Torunia i Byd-
goszczy, Dziekan Wydziału Lekarskiego Col-
legium Medicum w Toruniu,  Prezes Zarządu 
TZMO SA - Jarosław Józefowicz, Konsultant 
Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa opieki 
długoterminowej Konsultant Krajowy w dzie-
dzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej, Kon-
sultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa 
chirurgicznego.

Pierwszej sesji dotyczącej leczenia bólu prze-
wodniczyła  prof. Krystyna de Valden-Gałuszko. 
 W swoim wystąpieniu poruszyła problematy-
kę bólu u osób z zaburzeniami psychicznymi; 
omówiła etapy bólu,  skalę oceny bólu i jego 
psychologiczne aspekty.
Dr Piotr Tederko w wykładzie „ Niefarmakolo-
giczne metody leczenia bólu u pacjentów prze-
wlekle chorych z ograniczoną świadomością 
będących pod opieką placówek opieki długo-
terminowej” podkreślił, że podejście do bólu w 
opiece długoterminowej bywa nieadekwatne 

do rzeczywistego odczuwania bólu przez pa-
cjenta.
Istotę bólu duchowego jako elementu cierpie-
nia totalnego ukazał ks. dr Piotr Krakowiak 
- Duszpasterz Krajowy w zakresie opieki pa-
liatywnej. Pokreślił fakt, iż ból jest wszech-
obecnym elementem ludzkiego doświadczenia.
Sesja druga poświęcona była nowoczesnym 
metodom diagnozowania, leczenia i postę-
powania terapeutycznego u pacjentów z 
uszkodzeniami mózgu.  Sesję rozpoczęła dr  
Małgorzata Świerkocka wykładem  - „Zaburze-
nia przytomności - rodzaje i przyczyny”. W se-
sji tej omówiono także kliniczne i parakliniczne 
sposoby diagnozowania pacjentów bez kontak-
tu oraz leczenie zaburzeń świadomości.
Prelegenci kolejnej sesji omówili problemy za-
rządzania placówkami opieki długoterminowej.
W trakcie konferencji zorganizowano warsztaty 
z zarządzania dla menedżerów instytucji opie-
ki długoterminowej dotyczące konfliktu, jego 
przyczyn, emocji towarzyszących konfliktowi, 
skutków przedłużającego się konfliktu oraz 
metodom rozwiązywania konfliktu. Warsztaty 
prowadzone były przez pracowników TZMO - 
trenerów  TZMO Training Group.
Prof. Piotr Błędowski prowadził panel dysku-
syjny Dyrektorów Domów Pomocy Społecz-
nej pod tytułem  „DPS - dom czy instytucja”. 
W dyskusji uczestniczyli: Senator Mieczysław  
Augustyn, Ryszard Bartoszak, Zuzanna  
Grabusińska, Renata Lapsz, Zbigniew  
Polowczyk.
Zbyt krótki czas konferencji i bogata oferta 
wykładów powodowała, że uczestnicy stawali 
przed wyborem - wykłady czy warsztaty?
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowa-
niem wśród uczestników z kraju, jak i z za-
granicy. Była wyrazem tego, jak istotne jest 
podejmowanie działań terapeutycznych w 
opiece długoterminowej. Udział w spotkaniach 
dał możliwość poszerzenia posiadanej wiedzy, 
był okazją do nawiązania kontaktów i wymiany 
doświadczeń.
Pisząc o konferencji uważamy, iż należą się sło-
wa uznania dla  głównego organizatora przed-
sięwzięcia  - TZMO, bez którego nie można by-
łoby się spotkać i spędzić trzech wspaniałych 
dni w Toruniu.
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Misja Paragwaj
Przy duszpasterstwie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu 

Zdroju od trzech lat prężnie działa misja medyczna. Jej celem jest pomoc najbiedniej-
szym z biednych , wykluczonym poza nawias społeczeństwa – mieszkańcom  puebli i  
slumsów  w Republice Paragwaju. W zakończonych z sukcesem  trzech edycjach misja 
objęła swoją opieką około 7000 ludzi, wśród których rozdawano lekarstwa, przepro-
wadzano badania, uczono zasad higieny i zdrowego trybu życia w tych wyjątkowo 
trudnych warunkach. 

Kolejna edycja, która rozpocznie się 28 
stycznia 2014 roku będzie nieco inna. Po raz 
pierwszy w składzie ekipy, która wyruszy do 
Paragwaju znajdą się pielęgniarki. Okręgowa 

Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ob-
jęła swoim patronatem IV edycję misji.

Marta Wdowczyk i Barbara Dziak – pielę-
gniarki z WSS nr 2 w Jastrzębiu Zdroju , od 
niemal roku przygotowują się do wyjazdu i 
niełatwej pracy. Nauka języka, poznanie spe-
cyfiki regionu, zwyczajów jego mieszkańców 
– a przede wszystkim odnalezienie własnego 
sposobu na pokonanie barier kulturowych – to 
ogromne wyzwanie dla ochotniczek. Obie pa-

nie od 28 stycznia do 5 marca 2014 roku będą 
jako wolontariuszki IV Misji Medycznej do Pa-
ragwaju  prowadzić edukację prozdrowotną, 
kursy pomocy przedmedycznej, ale przede 
wszystkim – będą pielęgnować wszystkich, 
którzy w ekstremalnie trudnej rzeczywistości 
slumsów potrzebują pomocy i profesjonalnego 
wsparcia pielęgniarek. Po raz pierwszy na te-
renie Paragwaju misja rozpocznie  edukację na 
temat pielęgnacji przewlekle chorych.

6 stycznia 2014 roku w Kościele  Podwyż-

szenia Świętego Krzyża w Jastrzębiu Zdroju 
odbędzie się uroczyste rozesłanie misyjne. Od 
tego momentu czas do 
rozpoczęcia wyprawy 
będzie liczony już w 
dniach, godzinach. 

Misja opiera się na 
dobrej woli wielu dar-
czyńców. Firmy, insty-
tucje, osoby prywatne, 
parafie  zaangażowane 
są w pomoc finansową, 
farmaceutyczną oraz w 
pozyskiwanie  sprzętu 
medycznego. Liczy się 
każdy, nawet najdrob-
niejszy gest.

Darowizny na cel działalności  misji można wpłacać na konto:
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Kusocińskiego 45 

44-330 Jastrzębie Zdrój
Nr Konta: 67 1050 1605 1000 0022 9577 5122 

z dopiskiem: MISJA PARAGWAJ
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Bytomska Szkoła Świadomego Rodzicielstwa  

„W oczekiwaniu na dziecko”

Dorota Siebiata –Tomczyk
 koordynator Bytomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstw

Uroczystym przecięciem wstęgi zainaugurowano 16 września w Szpitalu Specjali-
stycznym nr 2 działalność Bytomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa, pierwszej 
tego typu placówki w regionie. 

Przyszli rodzice znajdą się tutaj pod fachową 
opieką zespołu wybitnych specjalistów i eks-
pertów, którym kierować będzie prof. dr hab. 
n. med. Anita Olejek, kierownik Katedry i Od-
działu Klinicznego Ginekologii, Położnictwa i Gi-
nekologii Onkologicznej. Goście, wśród których 
byli m.in.: Prezydent Bytomia Damian Bartyla  
oraz  jego zastępcy Anna Latacz i Henryk Bonk, 
Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkie-
go Narodowego Funduszu Zdrowia Grzegorz  
Nowak, Jolanta Pietrzak-Wolny -zastępca dy-
rektora Wydziału Nadzoru Nad Systemem 
Opieki Zdrowotnej Urzędu Wojewódzkiego, 
Barbara Dziuk - radna Sejmiku Województwa 
Śląskiego,  JolantaWąsowska - Dyrektor Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go, Teresa Przygoda - Dyrektor Wojewódzkiego 
Komitetu Stowarzyszenia  Narodowy Fundusz 
Ochrony Zdrowia w Katowicach, Hanna Paszko 
- zasłużona pielęgniarka, literatka i zdobyw-
czyni tytułu „Człowieka roku 2012 w mieście 
Bytomiu” w plebiscycie „Dziennika Zachodnie-
go”, ks. Wiesław Grabski - kapelan szpitalny, 
a także Kierownicy Klinik, Ordynatorzy, Pielę-
gniarki i pracownicy naszego szpitala, podczas 
spotkania zapoznali się ze specyfiką działalno-
ści szkoły.

Celem nadrzędnym naszego szpitala jest 
opieka nad matką i noworodkiem, dlatego 
powołaliśmy do istnienia Szkołę Świadomego 
Rodzicielstwa w nowoczesnej formule. Naro-
dziny dziecka to dla każdej rodziny piękne i 
wyjątkowe chwile. Równie ważne jest odpo-
wiednie przygotowanie przyszłych rodziców do 
pozytywnych zmian, które zajdą w ich życiu. 
Cykl szkoleń i warsztatów ma przygotować je 
do wprowadzenia w życie wielu zmian, nie tyl-
ko na czas ciąży, ale na całe życie. Dzięki tym 
działaniom przyszli rodzice otrzymają narzę-
dzia rozwojowe do bycia spełnioną i szczęśliwą 
rodziną – mówiła podczas otwarcia mgr Korne-
lia Cieśla, Dyrektor Naczelna Szpitala Specjali-
stycznego nr 2 w Bytomiu.

Warto wiedzieć, że zajęcia prowadzić będzie 
zespół specjalistów, w skład którego wchodzą: 
Dorota Siebiata-Tomczyk – koordynator By-
tomskiej Szkoły Świadomego Rodzicielstwa, 
Katarzyna Rybok – fizjoterapeutka, pedagoż-
ka, tancerka; Renata Depak – położna koordy-
nująca sali porodowej bloku V, Beata Ferdyn - 
położna koordynująca sali porodowej bloku III, 
Marta Dyduch -położna koordynująca oddziału 
noworodkowego, dr Ewa Wojtyna - lekarz psy-
chiatra i psycholog, dr Ewa Puchała - lekarz 
położnik, ginekolog, seksuolog, dr Mateusz  
Zamłyński - lekarz położnik ginekolog, dr  

Dariusz Grzonka - lekarz położnik ginekolog, 
ordynator sali porodowej, dr Sylwia Marciniak 
- neanotolog, Agnieszka Babraj – fizjotera-
peutka, Ilona Wojewódka - fizjoterapeutka, 
Marta Szmalcer - pedagog, Agnieszka Skorupa 
- nauczyciel akademicki UŚ, Urszula Kmieć i 
Jagoda Sikora - wolontariuszki Instytutu Psy-
chologii UŚ, Aleksandra Jankiewicz - diete-
tyczka i Marta Hawlicka - pedagog i malarka. 

Program zajęć w bytomskiej szkole stwo-
rzony został zgodnie z zaleceniami Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego. Adresowa-
ny jest do kobiet będących między 20. a 26. 
tygodniem ciąży. Kurs będzie składać się z 
dwunastu spotkań, które odbywać będą się 
raz w tygodniu i potrwają około 1,5 godzi-
ny (30 min. wykładu i 60 min. zajęć prak-
tycznych wraz z ćwiczeniami fizycznymi i 
relaksacją).  Dziś kobiety cechuje wysoki po-
ziom lęku przed porodem. Dociera do nich wiele 
negatywnych informacji dotyczących przebie-
gu ciąży. Wiele z nich obawia się naturalnego 
porodu, sądząc, że najlepszym rozwiązaniem 
będzie podanie znieczulenia. W naszej szkole 
będziemy chcieli zerwać z negatywnymi prze-
sądami na temat porodu i będziemy zachęcać 
do porodu siłami natury – zapowiadała w trak-
cie uroczystości otwarcia prof. dr hab. n. med. 
Anita Olejek.  W trakcie uroczystej inauguracji 
działalności szkoły dla licznie zebranych gości 
wystąpiły dzieci z klasy skrzypiec prof. Małgo-
rzaty Grząby. Zebrani mieli okazję zobaczyć 
również film „Odyseja życia”, przedstawiający 
rozwój płodu ludzkiego, jego kolejne fazy od 
poczęcia, aż do narodzin, a także wysłuchać 
prelekcji na temat świadomego rodzicielstwa. 

Szczegółowy program zajęć Bytomskiej 
Szkoły Świadomego Rodzicielstwa znaleźć moż-
na na stronie szpitala: www.szpital2.bytom.pl. 
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SPOTKANIE ANDRZEJKOWE

W listopadowy wieczór tradycyjnie, w Ośrodku Kształcenia Pielęgniarek i Położnych 
w Łaziskach bawiłyśmy się na andrzejkach, które miały niezaprzeczalnie magiczny 
klimat.

Aby tradycji która nakazuje, by tego wie-
czora uchylić rąbka tajemnicy stało się zadość, 
wróżyłyśmy sobie lejąc wosk przez klucz – po-
dejmując poprzez przyglądanie się woskowym 
kształtom, próby odkrycia tego, co nam przy-
niesie los. Z życzeniami spełnienia wróżb po-
myślnych sięgnęłyśmy po pozostałe wróżebne 
akcesoria. 

Zwyczaj listopadowego wróżenia z wosku 
pojawił się początkowo, w Grecji, Rosji i Szko-
cji - w krajach, których  św. Andrzej był patro-
nem. Do Polski przywędrował prawdopodobnie 
w XVI w. W tamtych czasach do wosku pszcze-
lego podchodzono z ogromną czcią. Pochodził 
bowiem, od uważanych za święte stworzenia 
pszczół, a świece lane z wosku zarezerwowa-
ne były do ważnych uroczystości kościelnych i 
rodzinnych. Klucz miał znaczenie symboliczne 
–zamykał i otwierał wszelkie sekrety i tajem-
nice. Wtedy to na tej starej panieńskiej zaba-
wie, we wróżby mające zdradzić imię i wygląd 
przyszłego męża, a także stronę świata z któ-
rej przybędzie lano ołów, który symbolizował 
trwały związek. W andrzejkowy wieczór się-
gano po wszystkie możliwe sposoby, 
aby coś niecoś pomóc losowi, który 
jak mówią jest ślepy. Zaczynano już 
od poranka. Po przebudzeniu patrzo-
no w okno, gdyż pierwszy nadlatu-
jący ptak wróżył profesję przyszłego 
męża. Najmniej oczekiwanym był 
dzięcioł – przynosił wiadomość, że  w 
nadchodzącym roku panna nie zosta-
nie mężatką. W wielu rejonach Pol-
ski, w południe dziewczęta wypiekały 
specjalne pierożki zwa-
ne „jędrzejkami” oraz 
wróżebne obwarzanki. 
Na Podlasiu zalecano 
27 razy zmówić pa-
cierz: 9 razy na stojąco, 
9 klęcząc i 9 siedząc. 
Na Śląsku niezamęż-
ne kobiety puszczały 
na wodę trzy świeczki 

jako postacie panny, ukochanego i księdza. 
Zetknięcie się wszystkich zwiastowało długi i 
szczęśliwy związek. 

Wierzenia do-
tyczące święta an-
drzejkowego oparte 
były na magii i fan-
tazji. Długie jesien-
ne wieczory przy 
kominkach, gawę-
dy starszych i świst 

wiatru za oknem po-
budzały wyobraźnie i 
wprawiały w magicz-
ny nastrój.

W polskiej tradycji 
panny wróżyły sobie 
samotnie i dopiero 
potem andrzejkowe 
obyczaje stały się za-
bawą dla wszystkich: 
dla niezamężnych, 
mężatek, kawalerów 
i żonatych.

Ze względu na historyczną obec-
ność w polskiej kulturze andrzejek, 
zwanych jędrzejówkami powsta-
wały przysłowia, związane przede 
wszystkim z przepowiadaniem po-
gody i wróżeniem.

Najpopularniejsze z nich to:
Gdy św. Andrzej ze śniegiem przy-

bieży, sto dni śnieg na polu leży,
Gdy w Andrzeja deszcz lub słota, w 

grudniu drogi bez błota,
Śnieg na Andrzeja, dla zboża zła nadzieja,
Na św. Andrzeja, dziewkom z wróżby nadzieja,
Na św. Andrzeja cień wosku ci wskaże, co ci ży-

cie niesie w darze,
Św. Andrzej wróży szczęście i szybkie zamęście.

LQ

PS.Informacja i zaproszenie na Andrzejki 2014, 
będzie jak co roku dostępna na stronie OIPiP w Ka-
towicach.
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Wyrazy współczucia dla Pielęgniarki  
Oddziałowej Oddziału Neonatologicznego 

Wandy Wujcikowskiej 
 z powodu śmierci Ojca składa Przełożona  

Pielęgniarek oraz pielęgniarki i położne  
Szpitala Miejskiego w Siemianowicach

Łączymy się z Tobą w bólu i smutku 
w trudnych chwilach. Sercem jesteśmy z Tobą.

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu 
śmierci Ojca naszej Koleżance Gorzela Anna 
składają Pielęgniarka Oddziałowa, pielęgniar-

ki, sanitariuszki oraz współpracownicy 
z I Oddziału Kardiologii GCM Katowice-Ochojec 

Pielęgniarce Dorocie Borgul wyrazy szczerego  
współczucia z powodu śmierci Taty składa  

Naczelna Pielęgniarka oraz pielęgniarki 
 i położne WSP S.A. w Tarnowskich Górach  

Położnej Ewie Wirstiuk wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Męża składają  

Pielęgniarki i Położne z Oddziałów Ginekologii,  
Położnictwa, Sali Porodowej 

 i Neonatologii  oraz współpracownicy Szpitala 
Miejskiego pw Św Łukasza w Piekarach Śląskich

„Nie ma nic pewniejszego od śmierci  
i bardziej niepewnego od jej godziny”…

Słowa pocieszenia i otuchy  
z powodu śmierci Matki  

składa naszej Koleżance Iwonie Porze personel 
Oddziału Neurochirurgii SP CSK Katowice

Nie odchodzi ten kto pozo-
staje w sercach bliskich..”

15 listopada po ciężkiej chorobie odeszła od nas
Nasza Koleżanka Ś.p mgr Sylwia Kryjak

wieloletnia Przełożona Pielęgniarek  
Szpitala Klinicznego nr 3 w Zabrzu ul. Koziołka .
Córce wraz z Rodziną, przyjaciołom i bliskim 

najszczersze wyrazy współczucia składają
Naczelny Pielęgniarz, Pielęgniarki Oddziałowe, 

 Koleżanki i Koledzy współpracownicy  
Szpitala Klinicznego nr 1 ŚUM w Zabrzu.

Z żalem żegnamy  Koleżankę  
Pielęgniarkę Izabelę Karbownik.

,,Izabelo! Dziękujemy Ci za współpracę w naszym 
Zespole ds .DPS , dziękujemy 

 za Twoje zaangażowanie, za to że byłaś z nami.  
Zostaniesz w naszych sercach.  Wyrazy współczucia  

dla całej rodziny z powodu Jej śmierci  składają  
Przewodnicząca i członkowie Zespołu  

ds. Domów Pomocy Społecznej

kondo l e n c j e

„Umarłych wieczność dotąd trwa, 
               dokąd pamięcią się im płaci”

Z głębokim żalem żegnamy  naszą Koleżankę 
 mgr Sylwię Kryjak Przełożoną Pielęgniarek  

Szpitala Klinicznego nr 3 w Zabrzu ul. Koziołka. 
Byłaś dla wielu z nas dobrym przyjacielem,  

koleżanką. Miałaś jeszcze wie-
le planów na  przyszłość.

 Najszczersze wyrazy  współczucia Córce,  
Rodzinie, przyjaciołom i bli-

skim składają Pielęgniarki
Lekarze i  współpracownicy Szpitala  

Klinicznego nr 3 SUM w Zabrzu.

„Spieszmy się kochać ludzi,  
tak szybko odchodzą”
Koleżanki ze Szpitala Św.Elżbiety  w Katowicach  

z żalem żegnają  
Pielęgniarkę Katarzynę Czogała.

 Tak trudno uwierzyć w to, że już się nie zobaczy-
my. W naszych sercach  

i myślach pozostaniesz na zawsze.
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Wyrazy szczerego współczucia dla Koleżanki 
 Celiny Glenc z powodu śmierci Mamy 

składają koleżanki z Ambulatorium 
Ogólnego PPZOZ w Wodzisławiu Śląskim

Wyrazy głębokiego współczucia  pielęgniarce  
Iwonie Papaj - Mazak z powodu śmierci  

ukochanej Mamy składają Pielęgniarki i Położne 
NZOZ "Śródmieście" w Tarnowskich Górach

wraz z Pełnomocnikiem OIPiP

Naszej Drogiej KoleżancePielęgniarce 
Marzenie Jaroszek wyrazy  

głębokiego współczucia
 z powodu śmierci Męża składa Dyrekcja,  

Pielęgniarka Naczelna oraz personel Oddziału  
Chorób Wewnętrznych SP ZOZ 

MSW w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla Koleżanki Iwony Łyszczarz 

z powodu śmierci Taty
 składają koleżanki i koledzy Domu  

Pomocy Społecznej" Kombatant" w Bytomiu.

„Bliscy sercu zawsze pozostają w pamięci”
Naszej Drogiej Koleżance Barbarze Malinowskiej 
 szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca 

 składają Pielęgniarki Szpitala Miejskiego 
 Nr 4 w Gliwicach

Naszej koleżance  Marii Kuniewicz 
najszczersze wyrazy współczucia z powodu 
 śmierci Taty składają koleżanki Przychodni  

Przyklinicznej Instytutu Onkologii w Gliwicach

Naszej Koleżance Danucie Patucha-LY 
wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy  

z powodu śmierci Taty składają koleżanki  
z Zespołu Lecznictwa Otwartego 

 Sp. z o.o. w Jaworznie

Koleżance Celinie Glenc wyrazy współczucia, 
 żalu i smutku  z powodu  śmierci Mamy 

składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik 
OIPiP oraz koleżanki  

ze szpitala w Wodzisławiu Śląskim   

Naszej koleżance Danucie Michalik wyrazy  
szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  

składa Pielęgniarka Oddziałowa  
wraz z całym personelem  medycznym Zakładu 

Opiekuńczo - Leczniczego II p.  
Szpitala Św. Józefa w Mikołowie

Naszej Koleżance Sabinie Szydło wyrazy  
głębokiego współczucia z powodu 

 śmierci Taty składają Położne z Oddziału  
Endokrynologii Ginekologicznej Sa-

modzielnego Publicznego Centralnego 
Szpitala Klinicznego w Katowicach. 

Wyrazy głębokiego współczucia dla   
Jolanty Kulińskiej-Kasprzak z powodu śmierci 

Ojca składa Pielęgniarka Oddziałowa  
wraz z zespołem  

pielęgniarek Oddziału Chirur-
gii Ogólnej, Naczyniowej 

i Transplantacyjnej SP Szpitala Klinicznego 
im. A Mielęckiego ŚUM w Katowicach

Naszej koleżance Elżbiecie Wojciechowskiej  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Męża składa Pielęgniarka oddziałowa wraz  
z całym personelem Zakładu  

Opiekuńczo -Leczniczego 
 IIp. Szpitala Św. Józefa w Mikołowie
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Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30

Sekretariat
czynny jest do godziny 17.00
tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - dr Mariola Bartusek
tel. 500 021 799
Sekretarz ORPiP  - mgr Bartosz Szczudłowski
tel. 32 209 04 15 w 12
Dział Prawny
Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek
w godz. od 13.00 do 15.00 
Specjalista ds. prawnych udziela informacji prawnych
w godzinach pracy Biura
Dział Prawa Wykonywania Zawodu
tel. 32 256 39 22
Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)
tel. 32 256 56 00
Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Kasa czynna codziennie w godz. od 8.00 do 15.00
Bieżące konta 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
Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171
e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl

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

                                                                                    
 
 
 
 
 
WyŜsza Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej prowadzi 
rekrutację na studia drugiego stopnia (magisterskie) 
rozpoczynające się 1 marca 2014r. realizowane w trybie 
weekendowym.  
 
Studia mogą podjąć kandydaci legitymujący się dyplomem 
studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo,  
w tym tzw. studiów pomostowych.  
 
Uczelnia umoŜliwia studentom, którzy nie posiadają  
w suplemencie do dyplomu potwierdzenia znajomości języka 
angielskiego  kształcenie w zakresie języka angielskiego od 
podstaw w ramach poszerzonego wymiaru zajęć nowoczesną 
komunikacyjnokonwersacyjną metodą CLT (Communicative 
Language Teaching) oraz zabezpiecza do tego kształcenia 
skrypty i materiały dydaktyczne. 
 
Program kształcenia obok treści określonych standardem 
kształcenia umoŜliwia  kształcenie z zakresu psychologii 
klinicznej, zdrowia kobiety, pielęgniarstwa transkuturowego  
i komunikacji miedzykulturowej, podstawowego bądź 
zaawansowanego języka migowego oraz zdobycie wraz  
z dyplomem ukończenia studiów magisterskich – certyfikatów  
z zakresu Opieki domowej nad dzieckiem, Opieki domowej nad 
osobą starszą lub niepełnosprawną czy Zindywidualizowanej 
opieki profilaktycznej w zakresie mikroodŜywiania i antiaging. 
 
Rozpoczęcie studiów od tzw. semestru letniego, których 
dwuletni okres trwania zawiera dwie trzymiesięczne przerwy 
wakacyjne jest bardzo korzystnym cyklem studiów dla ich 
łączenia z pracą zawodową i Ŝyciem osobistym, szczególnie  
w okresie przygotowania pracy magisterskiej, którego 
koncentracja wypada w drugiej przerwie wakacyjnej. 
 
Więcej informacji na stronie www.wsnsrs.edu.pl w folderach 
Rekrutacja oraz Studia i studenci.  


