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Kalendarium planowanych wydarzeń 
czerwiec - lipiec 2016

1 czerwca Posiedzenie Prezydium

2 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa ratunkowego 

3 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa psychiatrycznego 

7 czerwca 

VII Konferencja Naukowo-Szko-
leniowa „Zakażenia Szpitalne-
-działajmy razem” w Chorzowie 
organizowana przez Zespół ds 
pielęgniarstwa epidemiologiczne-
go oraz PSPE 

7 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgnia-
rek zatrudnionych w sterylizacji 

7 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa kardiologicznego 

8 czerwca 
Konferencja wyjazdowa dot. od-
powiedzialności zawodowej w Unii 
Brackiej w Rudzie Śl 

13 czerwca 

Konferencja wyjazdowa dot od-
powiedzialności zawodowej 
w Centrum Opieki Długoterminowej 
Joanna w Mierzęcicach 

14 czerwca Spotkanie Zespołu ds Położnych

14 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa diabetologicznego 

15 czerwca Spotkanie Zespołu ds opieki dłu-
goterminowej 

15 czerwca Spotkanie Pełnomocników ORPIP

16 czerwca 

Konferencja „Położna w życiu 
kobiety część II” organizowana 
przez Zespół ds Położnych w Pie-
karach Śląskich.

17-19 
czerwca Wyjazdowe posiedzenie ORPIP 

23 czerwca Spotkanie Zespołu ds organizacji 
i zarządzania 

28 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniar-
stwa onkologicznego 

28 czerwca Posiedzenie Komisji Socjalnej
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Nowa energia

Trzeba przyznać, że choć niebawem nadejdzie lato, pogoda zbytnio nas nie roz-
pieszczała. Zimne poranki, duszne popołudnia z niewielką ilością słońca oraz 
deszczowe wieczory nie były czymś, co motywowałoby nas do intensywnego 

wysiłku, jednak Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach nie zwalnia 
tempa i podejmuje kolejne inicjatywy mające na celu poprawę warunków pracy pielę-
gniarek i położnych oraz podnoszenie ich kwalifi kacji.

20 kwietnia 2016 roku odbyło się niesta-
cjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach, podczas 
którego głosowano nad przyjęciem uchwały w 
przedmiocie przystąpienia OIPiP w Katowicach 
do Śląskiego Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego i zawarcia w tym zakre-
sie porozumienia.

Śląskie Forum Samorządów Zawodów Za-
ufania Publicznego powstało, aby samorządy 
w/w zawodów mogły dzielić się doświadcze-
niami, wymieniać poglądy oraz uświadamiać 
społeczeństwo, że zadania osób wykonujących 
zawody zaufania publicznego mają szczególny 
charakter. Ważką kwestią będzie też inicjowa-
nie i wyrażanie opinii wobec działań organów 
władzy, administracji państwowej i samorządo-
wej, opiniowanie rozwiązań prawnych dotyczą-
cych działania samorządów oraz występowanie 
w obronie interesów grupowych członków Fo-
rum, a także integrowanie środowisk zawodo-
wych i tworzenie odpowiednich warunków do 
wypełniania przez członków samorządów usta-
wowo powierzonych im zadań.

Decyzją większości członków ORPiP w Ka-
towicach, uchwała została przyjęta i w dniu 
28 kwietnia 2016 roku ORPIP w Katowicach 
przystąpiła do Forum wraz z 15 innymi człon-
kami, w tym m.in.: Śląską Izbą Aptekarską, 
Beskidzką Izbą Lekarską, Śląską Izbą Lekar-
sko-Weterynaryjną, Okręgową Radą Adwo-
kacką w Katowicach, Okręgową Izbą Lekarską 
w Częstochowie,  Śląską Izbą Lekarską.
 Bardzo cieszy mnie decyzja Rady o przy-

stąpieniu do Forum – mówi Przewodnicząca 
ORPiP w Katowicach Anna Janik. 
 Uważam, że w momencie, w którym jed-

noczą się samorządy zawodów zaufania publicz-
nego, nie mogło nas tam zabraknąć, szczegól-
nie gdy weźmie się pod uwagę fakt, że w całej 
Polsce jesteśmy Okręgową Izbą, która ma naj-
więcej zrzeszonych członków. Uchwały i apele 
Forum podejmowane będą zasadą konsensusu 
– nie ma więc obawy, że któryś z samorządów 
zostanie pokrzywdzony – zapewnia Pani Prze-

wodnicząca. – Myślę, że już wkrótce odczujemy 
korzystne skutki przystąpienia do Forum.

Kolejnym często poruszanym tematem 
jest kwestia przetwarzanych danych. OIPiP 
w Katowicach intensywnie pracuje i szkoli się 
w zakresie ochrony danych osobowych i bez-
pieczeństwa informacji. Wymagają tego prze-
pisy prawa, a w szczególności Ustawa z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(tekst jednolity: Dz. U. 2015, poz.2135,2281) 
oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania da-
nych osobowych oraz warunków technicznych 
i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać 
urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (tekst jedno-
lity: Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).

W myśl ustawy dane osobowe są to wszel-
kie informacje dotyczące zidentyfi kowanej lub 
możliwej do zidentyfi kowania osoby fi zycznej, 
a każdy ma prawo do ochrony dotyczących go 
danych. Za ich udostępnienie osobom nieupo-
ważnionym lub naruszenie obowiązku zabez-
pieczenia danych grozi kara grzywny, a nawet 
ograniczenia lub pozbawienia wolności.

OIPiP w Katowicach przetwarza (tj. zbiera, 
utrwala, przechowuje, zmienia, udostępnia, 
gdy wymagają tego przepisy prawa, ewentual-
nie usuwa) dane ponad 30 tysięcy pielęgniarek 
i położnych. Jest to ogromna liczba informacji, 
które muszą być należycie zabezpieczone. Nie 
da się ukryć, że każdy członek Izby udzielił 
jej, można by rzec, „kredyt  zaufania”, dlate-
go przewodnicząca ORPiP w Katowicach, któ-
ra jest również administratorem danych oso-
bowych, zdając sobie sprawę z wagi ciążącej 
nad Izbą odpowiedzialności, szczególny nacisk 
kładzie na właściwy sposób przetwarzania da-
nych. W tym celu wprowadzona została polity-
ka bezpieczeństwa informacji, która dokładnie 
defi niuje wszelkie wytyczne dotyczące postę-
powania podczas przetwarzania danych oraz 
powołano Administratora Bezpieczeństwa In-
formacji (ABI), który został zgłoszony do reje-
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stru Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych (kompetencje Generalnego In-
spektora określa wspomniana wcześniej usta-
wa z dnia 29 maja 1997r. o ochronie danych 
osobowych). ABI będzie nie tylko nadzorował 
opracowywanie i aktualizację dokumentacji 
czy prowadził rejestr zbiorów danych przetwa-
rzanych przez OIPiP w Katowicach, ale też czu-
wał nad wdrażaniem polityki  bezpieczeństwa 
i szkolił w tym zakresie pracowników Biura 
OIPiP w Katowicach. Będzie też przeprowadzał 
kontrole, z których sprawozdania otrzymywać 
będzie Generalny Inspektor. 

Jak widać, skala zastosowanych w Izbie 
środków mających na celu ochronę danych jest 
bardzo duża. Oczywisty jest fakt, że pracowni-
cy Biura, czy też poszczególni członkowie Izby 
mający wgląd w różnego rodzaju dane, zacho-
wują daleko idącą ostrożność przetwarzając 
informacje, jednak w dobie coraz większego 
postępu technicznego konieczne jest nieustan-
ne dokształcanie się w kwestii ochrony danych, 
a przypominanie podstawowych zasad w tym 
zakresie jest jak najbardziej zasadne.

Również w celu zabezpieczenia informacji 
OIPiP w Katowicach planuje rozpocząć współ-
pracę z fi rmą, która przejmie dokumenty znaj-
dujące się w Archiwum Zakładowym Izby. 

Jak każdą jednostkę samorządu zawodo-
wego, OIPiP w Katowicach obejmują przepisy 
Ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym za-
sobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: 
Dz. U. 2015, poz. 1446). Zgodnie z ich treścią, 
Archiwum Zakładowe powinno gromadzić akta 
wszystkich komórek organizacyjnych danej in-
stytucji oraz zabezpieczać i przechowywać je 
w specjalnie przeznaczonym do tego miejscu. 
Pomieszczenie, w którym znajdują się doku-
menty musi mieć odpowiednią temperaturę 
i wilgotność powietrza, właściwe oświetlenie 
i wentylację, nie powinno być w nim rur wod-
no-kanalizacyjnych  i grzewczych itp. Nieste-
ty, Archiwum OIPiP w Katowicach nie spełnia 
części tych wymogów. Pomieszczenia piwnicy, 
które na potrzebę chwili zostały przekształcone 
w Archiwum, nie były modernizowane wraz ze 
zmieniającymi się przepisami i na dany moment 
nie są odpowiednim miejscem składowania do-
kumentów. Poza tym, zaczyna w nich brakować 
miejsca na przyrastającą wciąż ilość akt.
W o wiele lepszej sytuacji znajdują się trzy 
pomieszczenia zaadoptowane na potrzeby Ar-
chiwum Zakładowego w Ośrodku Kształcenia 
OIPiP w Katowicach znajdującego się w Łazi-
skach Górnych. Spełnione są tam wszystkie 

wymogi, co potwierdza opinia Starszego Ku-
stosza Archiwum Państwowego w Katowicach, 
który w grudniu ubiegłego roku dokonał oglą-
du rzeczonych pomieszczeń. Jedyny problem 
stanowi brak miejsca – obecnie na wszystkich 
regałach znajdują się segregatory z dokumen-
tami i nie ma możliwości by wstawić tam np. 
dodatkowe półki. Natomiast ewentualna ada-
ptacja dalszych pomieszczeń wymaga duże-
go nakładu kosztów, które należałoby ponieść 
w związku z koniecznością ich wyremontowa-
nia, a i tak prawdopodobnie miejsca na doku-
menty nadal byłby zbyt mało. 
 Brak miejsca w naszym Archiwum Zakła-
dowym zawsze stanowił problem, jednak te-
raz jest to sprawa paląca. Dokumenty, które 
przechowujemy są zbyt ważne, aby nie zosta-
ły należycie zabezpieczone, tym bardziej, że 
dotyczą nie tylko zrzeszonych w Izbie człon-
ków, ale też ludzi zupełnie postronnych, np. 
pacjentów, których dane były wymagane pod-
czas posiedzeń Okręgowego Sądu Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach – zwraca uwagę Pani 
Przewodnicząca. – Stąd decyzja o wstępnym 
rozeznaniu na rynku fi rm zajmujących się ar-
chiwizacją dokumentów. 

Niezależnie od tego, jaka fi rma zostanie de-
cyzją Rady wybrana, będzie musiała nie tylko 
przejąć dokumenty, ale też wykonać prace po-
rządkujące części zasobu archiwum, a niektóre 
dokumenty wymagają również oczyszczenia. 
Wszystkie te czynności na pewno zajmą trochę 
czasu, jednak efekt końcowy wart będzie wy-
siłku, gdyż dobrze prowadzone i zabezpieczone 
archiwum stanowi podstawę każdej instytucji.

OIPiP w Katowicach dąży również do nie-
ustannego rozwoju środowiska pielęgnia-
rek i położnych, dlatego też członkowie Izby 
w ostatnim czasie mieli możliwość poszerzenia 
swojej wiedzy. 

Na przestrzeni maja i czerwca odbyły się 
dwie konferencje obejmujące zakres różnych 
specjalizacji. Pierwszą konferencję pt. „Opieka 
nad pacjentem z chorobą przewlekłą – cukrzy-
cą – nowe wyzwania stojące przed pielęgniar-
ką” zorganizował w Ośrodku Kształcenia OIPiP 
w Łaziskach Górnych Zespół ds. pielęgniarstwa 
diabetologicznego. Uczestnicy konferencji mo-
gli posłuchać wykładów dotyczących m.in. in-
sulinoterapii w kontekście zasad edukacji pa-
cjenta, zdrowego odżywiania czy zespołu stopy 
cukrzycowej. Tematy te są niezwykle istotne, 
zwłaszcza w kontekście coraz większej ilości za-
chorowań na cukrzycę w Polsce oraz faktu, że 
często choroba ta pozostaje niezdiagnozowana.
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Biorąc pod uwagę fakt, że duża część pie-
lęgniarek i położnych pracuje w szpitalach, 
Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologiczne-
go pod przewodnictwem Wiceprzewodniczą-
cej OIPiP w Katowicach Pani Beaty Ochockiej, 
7 czerwca 2016 roku zorganizował VII Konfe-
rencję Naukowo-Szkoleniową „Zakażenia szpi-
talne – działajmy razem”. Szereg wykładów 
dotyczył przede wszystkim przeciwdziałaniu 
zakażeniom szpitalnym. Patronami Konferen-
cji byli m.in.: Prezydent Miasta Chorzów oraz 
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemio-
logicznych. 

Ostatnia z konferencji zaplanowana jest na 
17 czerwca 2016r. Będzie to druga część cy-
klu „Położna w życiu kobiety” zorganizowanego 
przez Zespół ds. położnych. Tym razem poru-
szone zostaną tematy dotyczące samodzielności 
położnej w kontekście obowiązujących przepi-
sów prawnych, diagnostyki w ginekologii onko-
logicznej, a także okresu okołoporodowego.

Wszystkie konferencje cieszą się dużym za-
interesowaniem – świadczy to o  tym, że pie lę-
gniarki i położne wychodząc naprzeciw ciągłej 
ewaluacji medycyny, a co za tym idzie – ich 
zawodów, dążą do rozwoju i rozszerzenia za-
kresu swojej wiedzy, co należy uznać za rzecz 
niezwykle chwalebną. Podnoszenie kwalifi kacji 
sprawia, że osoby wykonujące zawód pielę-

gniarki czy położnej, są bardziej pewne siebie, 
a dzięki temu – lepiej przygotowane do dzia-
łania w warunkach stresogennych. Na pewno 
nie pozostaje to bez wpływu na jakość świad-
czonych przez nie usług medycznych. Poza 
tym, poprzez wiedzę budują swój autorytet, co 
korzystnie wpływa na ich relacje z przedsta-
wicielami innych zawodów medycznych oraz 
z pacjentami, z którymi mają stały kontakt.

Można powiedzieć, że w Okręgowej Izbie 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dużo się 
dzieje. Podejmowane są nowe tematy, jeste-
śmy otwarci na nowatorskie pomysły i rozwią-
zania, a środowisko pielęgniarek i położnych 
nieustannie się rozwija. Wyraźnie więc widać, 
że nie jesteśmy instytucją „skostniałą” czy „ar-
chaiczną”. Zachowując i respektując stare tra-
dycje, z których wywodzą się nasze korzenie, 
dążymy do zmian, które uczynią naszą pracę 
bardziej efektywną, a przede wszystkim spra-
wią, że pielęgniarki i położne z jeszcze większą 
dumą będą „nosić swoje czepki”.

Mamy nadzieję, że letni czas doda każdemu 
nowej energii, dzięki której sprostamy kolej-
nym wyzwaniom, a każdy kolejny dzień będzie 
lepszy od poprzedniego.

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP w Katowicach

Nowo powołani konsultanci wojewódzcy 
w dziedzinie pielęgniarstwa

Na podstawie Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o Konsultantach Wojewódzkich w Ochronie 
Zdrowia z póżn. zm zostały powołane przez Wojewodę Śląskiego  w porozumieniu z Ministrem 
Zdrowia do pełnienia funkcji: 

Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
i operacyjnego od 26.02.2016r   

mgr Beata Kapkowska
 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. NMP, Częstochowa

Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego 
i intensywnej opieki  od 05.05.2016r.

mgr Barbara Frymorgen
Beskidzkie Centrum Onkologii - Szpital Miejski im. Jana Pawła II, Bielsko-Biała

Składamy serdeczne gratulacje z okazji nominacji, życząc satysfakcji w pełnieniu obo-
wiązków, realizacji zamierzonych planów , sukcesów we wdrażaniu  nowoczesnych 
rozwiązań  w dziedzinie naukowej jaką jest  pielęgniarstwo i położnictwo.

Przewodnicząca  Anna Janik
Członkowie Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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1 kwietnia Spotkanie Zespołu ds lecznictwa szpitalnego przy NRPIP w Warszawie. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP  Anna Janik 

6-8 kwietnia 
VIII Konferencja Dyrektorów Szpitali Klinicznym Śląskiego uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach.  Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna 
Janik 

7 kwietnia Posiedzenie Komisji Kształcenia i Standardów 

7 kwietnia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa kardiologicznego 

7 kwietnia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa  pediatrycznego

7 kwietnia 

XI Ogólnopolska Konferencja „Sterylizacja” organizowana przez Polskie 
Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe Siemianowice oraz Zespół ds 
pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji. Udział wzięła Jadwiga Zasuń 
członek ORPIP

8 kwietnia Konferencja wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej w Unii Brackiej 
w Rudzie Śląskiej. Udział wzięła Adwokat Kinga Rudnik oraz Przewodni-
cząca Anna Janik

8 kwietnia Spotkanie Zespołu ds Położnych 

9 kwietnia XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach. Udział wzięła Przewodni-
cząca ORPIP Anna Janik 

12-14 kwietnia 
Szkolenie Przewodniczących, Sekretarzy i Skarbników ORPIP w Warszawie 
organizowane przez NIPIP. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik oraz 
Sekretarz Maria Grabowska 

19 kwietnia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa diabetologicznego 

20 kwietnia 

Konferencja inaugurująca kampanię społeczną „Moje bezpieczne dziecko” 
organizowana przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, Regio-
nalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Udział wzięła 
Wiceprzewodnicząca ORPIP Beata Ochocka 

20 kwietnia Spotkanie Pełnomocników ORPIP

20 kwietnia Uroczyste czepkowanie studentów Wyższej Szkoły Planowania Strategicz-
nego w Dąbrowie Górniczej.Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

21 kwietnia Spotkanie Zespołu ds organizacji i zarządzania 

21 kwietnia 
Konferencja wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej w WSS nr 23 
w Jastrzębiu Zdroju. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik, Adwokat 
Kinga Rudnik, zastępca OROZ Dorota Kostrzewa 

21-24 kwietnia XIX Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych 
w Wiśle. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik 

26 kwietnia Spotkanie Zespołu ds Położnych przy NRPIP w Warszawie. Udział wzięła 
Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

 26 kwietnia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa onkologicznego

26  kwietnia Posiedzenie Komisji Socjalnej  

27 kwietnia 
Konferencja wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej w WSS nr 5 w 
Sosnowcu. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik, adwokat Kinga Rud-
nik, członek Okręgowego Sądu Iwona Religa oraz OROZ Aleksandra Liszka 

27 kwietnia 
Podpisanie porozumienia powołującego Śląskie Forum Samorządów Za-
ufania Publicznego. Sygnatariuszem OIPIP w Katowicach  była Przewodni-
cząca Anna Janik

28 kwietnia Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna 
Janik

28 kwietnia Posiedzenie ORPIP

5 maja Spotkanie Przewodniczących Zespołów Problemowych przy ORPIP w Ka-
towicach 

Kalendarium kwiecień - maj 2016Kalendarium kwiecień - maj 2016Kalendarium kwiecień - maj 2016Kalendarium kwiecień - maj 2016
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Kalendarium kwiecień - maj 2016Kalendarium kwiecień - maj 2016Kalendarium kwiecień - maj 2016
5 maja Posiedzenie Komisji Kształcenia 

10 maja Spotkanie Zespołu ds Położnych 

12 kwietnia 
Uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
organizowane przez OIPIP w Krakowie. Udział wzięła Przewodnicząca OR-
PIP Anna Janik

13 maja 

Konferencja naukowa „Dziecko z cukrzycą w szkole. Profi laktyka cukrzycy 
typu II wśród dzieci i młodzieży” organizowana przez Zespół Policealnych 
Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu. Udział wzięła Sekretarz ORPIP 
Maria Grabowska 

13 maja spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej Szpital 
Miejski w Rudzie Śląskiej. Udział wzięła Przewodnicząca Anna Janik

13 maja 
spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej Unii 
Brackiej w Rudzie Śl. oraz w  WSS nr 5 w Sosnowcu. Udział wzięła Prze-
wodnicząca Anna Janik oraz Sekretarz Maria Grabowska 

14 maja 
uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej or-
ganizowane przez OIPIP w Częstochowie. Udział wzięła Przewodnicząca 
Anna Janik

14 maja 
Konferencja pod patronatem OIPIP w Katowicach „Opieka nad matką i 
dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej” w Chorzowie. Udział wzięła 
Przewodnicząca ORPIP Anna Janik 

16 maja Spotkanie Zespołu ds opieki długoterminowej 

16 maja 

Konferencja wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej w Wielospe-
cjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach. Udział 
wzięła Przewodnicząca Anna Janik, adwokat Kinga Rudnik, zastępca OROZ 
Agnieszka Wojciechowska 

16 maja Posiedzenie Prezydium

17 maja Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego 

17 maja 

Konferencja „ Opieka nad pacjentem z chorobą przewlekłą-cukrzycą- 
nowe wyzwania stojące przed pielęgniarką.” w Ośrodku Kształcenia OIPIP 
w Łaziskach Górnych.  Organizowana przez Zespół ds pielęgniarstwa dia-
betologicznego

17 maja 
Spotkanie w NFZ w Katowicach  poświęcone programowi opieki koor-
dynowanej nad kobietą w ciąży. Udział wzięła Joanna Kuźnik oraz Anna 
Stachulska.

18 maja 

III Konferencja z cyklu „Inteligentna i Emocjonalna Służba Zdrowia” „Świa-
dome Rodzicielstwo” organizowana przez Szpital Specjalistyczny nr 2 
w Bytomiu. Wykład podczas konferencji wygłosiła Przewodnicząca ORPIP 
Anna Janik

18-20 maja Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach. Udział w panelu dyskusyj-
nym wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

20 maja 
Konferencja pod patronatem honorowym OIPIP w Katowicach „ Pielęgniar-
stwo-miłość i pasja” w hołdzie Hannie Chrzanowskiej. Udział w panelu 
dyskusyjnym wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik 

23 maja Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 

24 maja 
II Ogólnopolskie Forum Zarządzających w Medycynie. Udział wzięła Prze-
wodnicząca ORPIP Anna Janik. Wykład podczas forum wygłosiła Wiceprze-
wodnicząca ORPIP Beata Ochocka 

24 maja konferencja „Cesarskie cięcie czy natura” organizowana przez Śląską Izbę 
Lekarską. Udział wzięła Przewodnicząca  ORPIP Anna Janik 

30 maja Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa nefrologicznego 

31 maja Posiedzenie Komisji Socjalnej
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Wyciąg z Protokołu posiedzenia 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 28 kwietnia 2016 roku
1  Informacje ogólne:
1.1. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
1.2. Przedstawienie informacji z kontroli przeprowadzonej przez OKR – Przewodnicząca OKR.
1.3. Informacja Przewodniczącej OKR w sprawie szkolenia organizowanego przez NKR.
1.4. Przedstawienie informacji z posiedzenia Zespołu Sejmowego ds. pielęgniarek i położnych 

oraz innych zawodów medycznych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub po-
łożnej/położnego:

2.1. Podjęcie 28 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do 
Rejestru PiP ORPiP w Katowicach (21 pielęgniarek, 6 pielęgniarzy, 1 położna)..

2.2. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek ORPiP w Katowicach (5 pie-
lęgniarek).

2.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wydania zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu oraz 
wpisu do Rejestru PiP ORPiP w Katowicach (1 pielęgniarka, 1 pielęgniarz)

2.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykonywania za-
wodu (1 pielęgniarka) – zagubienie.

2.5. Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek/Pielęgniarzy/Położnych 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (6 pielęgniarek, 1 pielęgniarz, 2 położne).

2.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w zaświadczeniu o ograni-
czonym prawie wykonywania zawodu pielęgniarki i aktualizacji wpisu w związku ze zmianą 
nazwiska pielęgniarki. 

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem członków pełniących funkcje                    

w Organach OIPiP w Katowicach.
3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu delegata VII kadencji.
3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu Pracy.
3.4. Podjęcie uchwały przedmiocie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania.
3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu zasad przyznawania i refundacji za-

kupu okularów korygujących pracownikom wykonującym pracę przy monitorach ekranowych. 
3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 

oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi przetwarzającymi dane osobowe 
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach”.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu udzielania pomocy w formie skierowa-
nia na leczenie sanatoryjne.

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 103/2016/VII ORPiP z dnia 25 lutego 
2016 roku w przedmiocie wprowadzenia Regulaminów Komisji oraz Zespołów problemowych 
przy ORPiP w Katowicach (zmiana Regulaminu udzielania pomocy w zakresie rozwijania kwa-
lifi kacji zawodowych pielęgniarek i położnych).

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia członków Okręgowej Rady Pielęgniarek                           
i Położnych w Katowicach do opiniowania sposobu podziału środków przeznaczonych na wy-
nagrodzenia pielęgniarek i położnych.

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek                          
i Położnych w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady.

3.11. Podjęcie uchwały przedmiocie zmiany uchwały nr 69/2002 Okręgowej Rady Pielęgniarek                          
i Położnych w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2002 roku w sprawie funduszu integracyjnego 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy 
samorządu pielęgniarek i poŁożnych za czas zwolnień od pracy oraz trybu zwrotu kosztów 
podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu wykonu-
jących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych na rzecz Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek                       
i Położnych w Katowicach VII kadencji.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia Pełnomocnictwa nr 5 i nr 20.
3.15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 139/2016/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek                       

i Położnych w Katowicach w przedmiocie powołania Pełnomocników ORPiP.
3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wytypowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wskazania kandydatów na przedstawicieli Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i  Położnych do Rad Społecznych.
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3.18. Podjęcie uchwał w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki. 

3.19. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany uchwał ORPiP w przedmiocie skierowania pielęgniarki 
na odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powo-
łania komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu 
zawodu pielęgniarki. 

3.20. Podjęcie 13 uchwał w przedmiocie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.22. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia z rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.23. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia uchwał w zakresie wpisu do rejestru podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.24. Podjęcie uchwały przedmiocie wykreślenia wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych.

3.25. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji kosztów kształcenia.
3.26. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania zapomóg chorobowych.
3.27. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania zapomóg pośmiertnych.
3.28. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryj-

nego (III i IV turnus Ustroń – Elektron).
3.29. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania zapomogi.
3.30. Podjęcie uchwały w przedmiocie położenia kostki brukowej na terenie zlokalizowanym za 

budynkiem izby.
3.31. Podjęcie uchwały w przedmiocie sfi nansowania zakupu gadżetów fi rmowych.
3.32. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia środków z funduszu integracyjnego.
3.33. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia pożyczki na rozpoczęcie i rozwój działalności go-

spodarczej związanej z wykonywaniem zwodów pielęgniarki i położnej.
3.34. Podjęcie uchwały w przedmiocie dofi nansowania Ogólnopolskiej Konferencji Pielęgniarka                    

w Rehabilitacji na temat: „Rehabilitacja skoordynowana osób niepełnosprawnych – leczenie, 
pielęgniarstwo, fi zjoterapia, logopedia” oraz udziału w Konferencji członków ORPiP w Katowi-
cach.

3.35. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pielę-
gniarstwa epidemiologicznego Konferencji naukowo-szkoleniowej nt.: „Zakażenia Szpitalne 
– Działajmy Razem” oraz jej dofi nansowanie.

3.36. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pielę-
gniarstwa diabetologicznego Konferencji naukowo-szkoleniowej nt.: „Opieka nad pacjentem 
z chorobą przewlekłą – cukrzycą – nowe wyzwania stojące przed pielęgniarką oraz jej dofi -
nansowanie.

3.37. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pielę-
gniarstwa operacyjnego Konferencji naukowo-szkoleniowej nt.: „Transplantologia XXI wieku 
– wiedza i kompetencja pielęgniarek operacyjnych” oraz jej dofi nansowanie.

3.38. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów uczestnictwa w VIII 
Międzynarodowym Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”.

3.39. Podjęcie uchwały przedmiocie zwrotu kosztów uczestnictwa Członków OIPIP w Katowicach                    
w posiedzeniach Zespołu Sejmowego ds. pielęgniarek i położnych oraz innych zawodów me-
dycznych.

3.40. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia kosztów dojazdu na konferencję (Koordynowana 
opieka nad kobietą w ciąży – czy można prowadzić ciążę bez położnej) 2 położnym, ze środ-
ków Zespołu ds. położnych.

3.41. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 530/2012 ORPiP w sprawie wynagrodze-
nia za materiały publikowane w Biuletynie Informacyjnym „Nasze Sprawy”.

3.42. Podjęcie uchwały w przedmiocie składów osobowych zespołów przeprowadzających kontrolę 
praktyk pielęgniarek i położnych.

3.43. Podjęcia uchwały przedmiocie wytypowania kolejnych przedstawicieli do składów Zespołów 
działających przy ORPiP w Katowicach VII kadencji.

3.44. Omówienie wniosków złożonych przez Delegatów podczas obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.45. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach w dniu 25 lutego 2016  roku.

3.46. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu z niestacjonarnego posiedzenia Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 20 kwietnia 2016  roku.

3.47. Omówienie 2 wniosków o przyznanie zapomogi.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Rozpatrzenie 2 odwołań od decyzji dot. refundacji kosztów kształcenia.
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4.2. Omówienie wniosków Komisji Kształcenia.
4.3. Przekazanie informacji w sprawie Karty Zawodowej Pielęgniarki i Położnej.
4.4. Omówienie zasad wynajmu pomieszczeń Okręgowej Izby.
4.5. Informacja o kosztach utrzymania nieruchomości Okręgowej Izby, tj. Ośrodka Szkoleniowe-

go w Łaziskach i siedziby Izby przy ul. Francuskiej.
4.6. Informacje dotyczące zasad składania wniosków przez delegatów.
4.7. Informacje w sprawie obchodów 25 - lecia Samorządu.
4.8. Informacja w sprawie Forum Samorządów Zaufania Publicznego.
4.9. Informacje w sprawie koordynatora spraw związanych ze szkoleniami w terenie, konferen-

cjami, spotkaniami w podmiotach leczniczych.
4.10. Informacja o objęciu przez OIPiP w Katowicach II Ogólnopolskiego Forum Zarządzających               

w Medycynie.
4.11. Omówienie organizacji wyjazdowego posiedzenia połączonego ze szkoleniem dla Członków 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Organów Izby.

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

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

w dniu 16 maja 2016 roku
1. Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub po-

łożnej/położnego:
2.1. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pie-

lęgniarza/położnej oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach (2 pielęgniarki, 2 położne).

2.2. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wpisu do rejestru pielęgniarek/pielęgniarzy/położnej Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (7 pielęgniarek).

2.3. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wykreślenia z rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach (4 pielęgniarki).

2.4. Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wykreślenia wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
3.1. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 

podyplomowe pielęgniarek i położnych.
3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po prze-

rwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzaminacyjnej             
w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w przedmiocie skierowania pielęgniarki na 
odbycie przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania 
komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu za-
wodu pielęgniarki.

3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 196/2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku              
w sprawie wytypowania przedstawicieli do składów komisji konkursowych w podmiotach 
leczniczych niebędących przedsiębiorcami

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Zespołu ds. promocji zawodu pielęgniarki                     
i położnej.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pełnomocnika ORPiP w Katowicach.
3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia zakresu pełnomocnictwa.
3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 322/2016/VII ORPiP w Katowicach.
3.9. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego.
3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji kosztów kształcenia.
3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie opłaty za umieszczenie reklamy w biuletynie „Nasze Sprawy”.
3.12. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wypłacenia Funduszu Integracyjnego.
3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowi-

cach w dniu 7 kwietnia 2016 roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Informacje Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

w sprawie profesjonalnej archiwizacji dokumentów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych               
w Katowicach.
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Koszty utrzymania ośrodków OIPiP 
w Katowicach

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP w Katowicach

W dniu 18 marca 2016 roku odbył się XXXIV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach. Jednym z omawianych tematów była kwestia Ośrodka Kształ-
cenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w Łaziskach Górnych. 
W sprawie tej postawione zostały cztery wnioski. 

Pierwszym z nich był wniosek Pani Iwony Bor-
chulskiej (mandat nr 19)w sprawie zwrócenia się 
do Zespołu Opieki Długoterminowej o ocenę domu 
w Łaziskach pod kątem organizacji w tym miejscu 
zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego.

 Dwa kolejne wnioski złożyła Pani Małgorza-
ta Czernek (mandat nr 44) i dotyczyły one kolej-
no: przedyskutowania kwestii sprzedaży Ośrodka 
w Łaziskach oraz przedstawienia rozliczenia kosz-
tów utrzymania budynków należących do OIPiP w 
Katowicach, tj. Ośrodka Kształcenia w Łaziskach 
Górnych oraz siedziby OIPiP w Katowicach przy 
ulicy Francuskiej 16.

 Ostatni z wniosków postawiła Pani Przewodni-
cząca  Anna Janik w sprawie wyrażenia zgody na 
rozpoczęcie procedury sprzedaży nieruchomości 
w Łaziskach – wniosek ten został przyjęty w gło-
sowaniu jawnym. 

Należy podkreślić, że wyrażona została jedynie 
zgoda na przeprowadzenie wstępnego rozeznania 
na rynku nieruchomości i ewentualnej sprzedaży 
Ośrodka w Łaziskach, jednak nie zapadły w tej 
kwestii żadne konkretne decyzje.

Ustosunkowując się do wniosków posta-
wionych na Okręgowym Zjeździe, ORPIP 
w Katowicach przedstawia dane fi nansowe 
dotyczące kosztów utrzymania budynków 
w Katowicach i w Łaziskach za rok 2015 
i pierwszy kwartał roku 2016.

Ogólna kwota utrzymania budynku w przy-
padku siedziby OIPiP w Katowicach przy ulicy 
Francuskiej 16 wyniosła w 2015 roku 45 415,70 
zł. Uwzględnione zostały w tym m. in. ochrona 
mienia – 2 952,00 zł, zużycie energii oraz gazu – 
25 357,38 zł, odprowadzanie ścieków – 912,01 zł 
czy wywóz odpadów – 2 087,62 zł. 

Koszty rocznego utrzymania Ośrodka Kształ-
cenia w Łaziskach Górnych za rok 2015 wy-
niosły 109 662,67 zł. Dla porównania, ochrona 
mienia kosztowała – 48 257,01 zł, zużycie energii 
oraz gazu – 34 208,53 zł, odprowadzanie ście-
ków – 6 072,00 zł, a wywóz odpadów – 1 745,94 
zł. Można więc zauważyć, że utrzymanie ośrod-
ka w Łaziskach kosztowało OIPiP w Katowicach 
ponad dwa razy więcej, niż utrzymanie siedziby 
w Katowicach. Szczególnie widoczne jest to przy 
kosztach ochrony mienia (ponad 16-krotna róż-
nica) czy odprowadzania ścieków (różnica prawie 
7-krotna). Jest to spowodowane przede wszyst-
kim lokalizacją Ośrodka w Łaziskach oraz jego 
rozmiarami. 

Kolejnymi wydatkami, które samorząd musi 
ponosić w związku z utrzymaniem dwóch ośrod-

ków jest opłata podatków oraz ubezpieczenia. 
W przypadku budynku w Katowicach podatki wy-
noszą 4 976,00 zł, natomiast podatki ośrodka 
w Łaziskach – 12 443,00 zł, przy czym należy za-
uważyć, że są to kwoty niezmienne. Koszt ubez-
pieczenia budynku w Katowicach w roku 2015 był 
niewątpliwie wyższy – 8 565,00 zł, od kosztów 
ubezpieczenia ośrodka kształcenia w Łaziskach, 
które wyniosły 4 452,00 zł. 

Koszty utrzymania ośrodków w pierw-
szym kwartale 2016 roku wyniosły 
21 235,37 zł w przypadku siedziby Izby 
w Katowicach oraz 43 881,80 zł dla budyn-
ku w Łaziskach. Kwoty te są już dość wysokie, 
ponieważ uwzględnione zostały wydatki związane 
z opłatą podatków oraz ubezpieczenia budynków. 

Warto przypomnieć, że celem, dla które-
go zakupiony został budynek w Łaziskach, były 
przede wszystkim kursy podyplomowe, w których 
uczestniczą pielęgniarki i położne, będące człon-
kami Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach. Niestety, wskutek różnych przy-
czyn (z których najważniejszą jest problem z do-
jazdem do Łazisk Górnych), część kursów musi 
być organizowanych poza Łaziskami. W 2015 
roku 45,61% wszystkich kursów podyplomowych 
organizowanych przez OIPiP w Katowicach odbyło 
się w innych miastach, takich jak np. Katowice, 
Bytom, Jaworzno, Racibórz, Zawiercie itp. Można 
więc powiedzieć, że Ośrodek Kształcenia w Łazi-
skach niemal w połowie nie spełnia swojej roli. 
Oznacza to generowanie kolejnych kosztów, gdyż 
kursy kwalifi kacyjne organizowane poza Łaziska-
mi Górnymi kosztowały Izbę 41 742,00 zł, kursy 
specjalistyczne – 16 826,00 zł, natomiast kur-
sy dokształcające – 1107,00 zł. Razem daje to 
59 685,00 zł. W pierwszym kwartale 2016 roku, 
koszty kursów poza Łaziskami wyniosły 17 242,00 
zł. 

Należy więc  zastanowić się nad rozwiązaniem, 
które będzie korzystne dla całego środowiska pie-
lęgniarek i położnych. Jedną z opcji jest sprzedaż 
nieruchomości w Łaziskach i organizacja kursów 
w miejscach dogodnych dla członków naszego 
samorządu. Inną możliwością rozwiązania tego 
problemu jest przekształcenie Ośrodka Kształ-
cenia w Łaziskach Górnych np. we wspomniany 
wcześniej zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny. Jed-
no jest pewne – niezależnie od tego, jaki będzie 
efekt końcowy działań w tej kwestii, na pew-
no dokładnie rozważone zostaną wszystkie „ZA” 
i „PRZECIW”. Wszystkich nas jednoczy jeden cel 
– działanie na rzecz środowiska pielęgniarek i po-
łożnych i tego właśnie musimy się trzymać.
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Pielęgniarka i położna 
a możliwość wykonywania szczepień

adwokat Kinga Rudnik

Od dnia 1 stycznia 2016 r. nastąpiła istotna zmiana w przepisach prawnych odno-
szących się do możliwości wykonywania szczepień przez pielęgniarkę i położną. Wpro-
wadzone zmiany powodują trudności w środowisku pielęgniarsko-położniczym, co do 
określenia, jakie  należy spełniać kwalifi kacje, aby móc wykonywać szczepienia zgod-
nie z prawem. A nadto co z przesłanką w postaci praktyki w zakresie przeprowadzania 
szczepień ochronnych, czy nadal jest to brane pod uwagę. 

TAK BYŁO – DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 r.: szczepienia ochronne mogły wykonywać pie-
lęgniarki oraz położne (w zakresie dopuszczalnym dla położnych), które nie posiadały kwalifi kacji 
określonych w przepisach prawa, ale miały co najmniej 2,5 letnią praktykę  w zakresie wykony-
wania szczepień ochronnych. Kwalifi kacje określone w przepisach prawa, to te wskazane w  art. 
17 ust. 10 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. z  2013 poz 947 ze zm.). 

Jeśli pielęgniarka lub położna nie posiadała ukończonego kursu z zakresu wykonywania szcze-
pień ochronnych, to wystarczyło, iż miała 2,5 letnią praktykę w tym zakresie, aby mogła wyko-
nywać szczepienia ochronne. 

art. 67. 
Do dnia 31 grudnia 2015 r.:
(...)
3)  szczepienia ochronne mogą wykonywać lekarze lub felczerzy, pielęgniarki, położne i hi-

gienistki szkolne, nieposiadający kwalifi kacji określonych na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3, 
o ile posiadają 2,5-letnią praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

TAK JEST - OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 r.: pielęgniarki i położne, które wykonują szcze-
pienia ochronne muszą posiadać kwalifi kacje zgodnie z obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2016 
r. przepisami. Wymogi, jakie obowiązują w tym zakresie od dnia 1 stycznia 2016 r. określa 
§ 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r.  w sprawie obowiązkowych szcze-
pień ochronnych (Dz. U.  Nr 182, poz 1086 ze zm. oraz z 2015 r. poz. 182), czyli:

§ 6. Osoby, o których mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi, przeprowadzają obowiązkowe szczepienie ochronne, jeżeli:

1) odbyły w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie 
w zakresie szczepień ochronnych i uzyskały dokument potwierdza-
jący ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskały specjalizację 
w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia pody-
plomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podsta-
wie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów 
o zawodach pielęgniarki i położnej, lub

2) posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przepro-
wadzania szczepień ochronnych.”.

Wątpliwości pojawiają się w przypadku jak należy interpretować pojęcie „kurs lub szkolenie 
w zakresie szczepień ochronnych”. Przywołując jednak przepisy dotyczące uzyskiwanie kwalifi -
kacji zawodowych przez pielęgniarki i położne, należy stwierdzić, iż są to: kurs specjalistyczny 
„Szczepienia ochronne dla pielęgniarek” (w przypadku pielęgniarek) oraz kurs specjalistyczny 
„Szczepienia ochronne noworodków dla położnych” (w przypadku położnych).
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Rejestr Pielęgniarek i Położnych

adwokat Kinga Rudnik

Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych prowadzi  w formie elektronicz-
nej Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w Warszawie. Natomiast każ-
da Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych prowadzi także w formie elek-
tronicznej Rejestr pielęgniarek i położnych, w którym gromadzone są dane 
członków tej Izby. Przynależność do samorządu zawodowego jest obowiązko-
wa, a zatem i obowiązkowy jest wpis w rejestrze pielęgniarek i położnych. Dane
z Rejestru nie mogą zostać usunięte. 

Każda pielęgniarka i położna zgłasza do 
rejestru następujące dane: imię (imiona)
i nazwisko, obywatelstwo (obywatelstwa), miej-
sce i datę urodzenia, nazwę i numer oraz kraj 
wydania dokumentu potwierdzającego tożsa-
mość, adres miejsca zamieszkania w państwie,
w którym na stałe wykonuje zawód pielęgniar-
ki lub położnej, adres pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, cechy identyfi kacyj-
ne zaświadczenia wydanego przez odpowied-
nie władze lub organizacje państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, potwierdzającego 
wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej 
w tym państwie, cechy identyfi kacyjne za-
świadczenia wydanego przez odpowiednie 
władze lub organizacje państwa członkowskie-
go Unii Europejskiej lub innego dokumentu 
potwierdzającego posiadanie jednego z dy-
plomów, świadectw lub innych dokumentów 
potwierdzających posiadanie formalnych kwa-
lifi kacji do wykonywania zawodu pielęgniar-
ki lub położnej, cechy identyfi kacyjne polisy 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
dotyczącej wykonywania zawodu pielęgniarki 
lub położnej lub innego dokumentu potwier-
dzającego indywidualne lub zbiorowe środki 
zabezpieczenia w zakresie odpowiedzialności 
zawodowej, okres, o ile jego określenie jest 
możliwe, miejsce i charakter zamierzonego 
okazjonalnego i czasowego wykonywania za-
wodu.

Wszystkie pielęgniarki i położne wpi-
sane do Rejestru są obowiązane do nie-
zwłocznego zawiadomienia właściwej 
okręgowej rady pielęgniarek i położnych 
o wszelkich zmianach swoich danych za-
wartych w rejestrze w terminie 14 dni od 
dnia ich powstania. 

Art. 46 ustawy o samorządzie pielę-
gniarek i położnych:

Pielęgniarka i położna wpisane do 
rejestru o którym mowa w art. 43 ust. 
1, są obowiązane do niezwłocznego 
zawiadomienia właściwej okręgowej 

rady pielęgniarek i położnych o wszel-
kich zmianach danych, o których mowa
w art. 44 ust. 1, jednak nie później niż 
w terminie 14 dni od dnia ich powsta-
nia.

Niezwłoczne zgłaszanie zmiany danych 
jest niezwykle ważne dla samej zaintereso-
wanej pielęgniarki czy położnej, jak i dla sa-
morządu. Dane nieaktualne powodują wpro-
wadzenie w błąd co do stanu faktycznego. 
Jest to przede wszystkim istotne w przypad-
ku prośby pielęgniarki lub położnej o wy-
danie wypisu z rejestru, a także sporządza-
niu zestawień z informacji zaciągniętych
 z rejestru, jak i ustalaniu okręgów wyborczych 
w przypadku zmiany kadencji organów Izby. 
Nieaktualne dane wpływają istotnie na nie-
możność ustalenia wiarygodnych informacji. 

Wpisu danych do rejestrów pielęgnia-
rek i położnych dokonuje się na podstawie 
dokumentów przedstawionych przez pielę-
gniarkę lub położną w postępowaniu w spra-
wie stwierdzenia prawa wykonywania zawo-
du,  niezwłocznie po podjęciu uchwały przez 
Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych 
w sprawie stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki lub położnej. Zmiany 
danych pielęgniarki i położnej wpisanych do 
rejestrów dokonuje się na podstawie pisem-
nego oświadczenia pielęgniarki lub położnej. 
ORPIP na wniosek osoby wpisanej do rejestru 
niezwłocznie wydaje wypis z tego rejestru,
w zakresie dotyczącym tej osoby. Wydanie wy-
pisu jest bezpłatne. 

 Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
jest obowiązana do przekazywania Naczelnej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych danych, w for-
mie elektronicznej, z prowadzonego przez sie-
bie rejestru pielęgniarek i rejestru położnych, 
nie później niż w terminie 7 dni od daty doko-
nania wpisu do odpowiedniego rejestru. 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
(Dz.U.2014.1435 ze zm.)



14

Regulaminy obowiązujące w Okręgowej Izbie 
Piełęgniarek i Położnych w Katowicach

adwokat Kinga Rudnik

W Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach obowiązuje kilka regula-
minów, z których postanowień mogą korzystać pielęgniarki i położne będące członkami  
Izby. Treść regulaminów udostępniona jest na stronie internetowej Izby, w zakładce: „Pliki 
do pobrania” - i dalej: „Regulaminy”. Regulaminy uchwala Okręgowa Rada Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach. Do regulaminów, dających uprawnienia dla pielęgniarek 
i położnych, należą:

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY 
W FORMIE SKIEROWANIA NA LECZENIE 
SANATORYJNE - przyznaje możliwość ubie-
gania się o skierowanie na leczenie sanato-
ryjne oraz leczenie rehabilitacyjne. Jednym 
z podstawowych warunków jest regularne 
opłacanie składki członkowskiej. Izba ponosi 
50% kosztów leczenia sanatoryjnego, za wy-
jątkiem leczenia sanatoryjnego związanego 
z chorobą onkologiczną, które fi nansowane są 
w 100%. Wymagane dokumenty, jakie należy 
dołączyć do wniosku, to dokumenty potwier-
dzające chorobę lub uraz oraz zaświadcze-
nie lekarskie stwierdzające potrzebę leczenia 
sanatoryjnego, albo  zaświadczenie lekar-
skie stwierdzające potrzebę leczenia rehabi-
litacyjnego na Oddziale Rehabilitacji Narządu 
Ruchu, Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej 
lub Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej.
Z pomocy w formie skierowania na lecze-
nie sanatoryjne oraz leczenie rehabilitacyjne  
członkowie Okręgowej Izby mogą skorzystać 
jedynie raz na pięć lat, za wyjątkiem leczenia 
sanatoryjnego związanego z chorobą nowo-
tworową, które może zostać przyznane czę-
ściej niż raz na pięć lat na podstawie decyzji 
Okręgowej Rady. Leczenie sanatoryjne obej-
muje turnus zgodnie z podpisaną na dany rok 
kalendarzowy umową pomiędzy Okręgową 
Izbą, a podmiotem świadczącym usługi sa-
natoryjne. Leczenie rehabilitacyjne  obejmuje 
14-sto dniowy turnus leczniczo-rehabilitacyjny
w systemie całodobowym na Oddział Rehabi-
litacji Narządu Ruchu, Oddział  Rehabilitacji 
Neurologicznej lub Oddział Rehabilitacji Kar-
diologicznej dla 10 członków Okręgowej Izby
w danym roku.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY 
W ZAKRESIE ROZWIJANIA KWALIFIKA-
CJI ZAWODOWYCH PIELĘGNIAREK I PO-
ŁOŻNYCH  - przyznaje pomoc w zakresie 
rozwijania kwalifi kacji zawodowych polega na 

możliwości korzystania z: 1) nieodpłatnego 
korzystania z kursów w ramach kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych or-
ganizowanych przez Okręgową Izbę, 2) czę-
ściowej refundacji kosztów kursu w ramach 
kształcenia podyplomowego pielęgniarek 
i położnych ukończonego u innego organiza-
tora kształcenia podyplomowego, jeżeli Okrę-
gowa Izba w roku kalendarzowym, w którym 
rozpoczyna się dany kurs nie organizuje tego 
rodzaju kursu, 3) częściowej refundacji kosz-
tów czynnego udziału w krajowej lub między-
narodowej konferencji, sympozjum, zjeździe 
naukowym. 4) refundacji kosztów udziału
w krajowej lub międzynarodowej konferencji, 
sympozjum, zjeździe naukowym. Nowością 
jest, iż z  kursu dokształcającego oraz 
kursu specjalistycznego organizowanego 
przez Okręgową Izbę, można korzystać 
bez ograniczeń ilościowych w każdym 
roku kalendarzowym, a nadto możliwość 
- trakcie trwania kursu specjalizacyjne-
go (specjalizacji)  - korzystania z innych 
form udzielania pomocy w zakresie roz-
wijania kwalifi kacji zawodowych orga-
nizowanych przez Okręgową Izbę, jak: 
1) jednego kursu kwalifi kacyjnego orga-
nizowanego przez Okręgową Izbę - raz na 
rok kalendarzowy; 2) kursów dokształca-
jących i kursów specjalistycznych orga-
nizowanych przez Okręgową Izbę - bez 
ograniczenia ilości w ciągu roku kalenda-
rzowego, 3) udziału czynnego albo bier-
nego w krajowej lub międzynarodowej 
konferencji, sympozjum, zjeździe nauko-
wym jeden raz w roku kalendarzowym.

REGULAMIN POMOCY SOCJALNEJ - po-
moc socjalna przeznaczona jest na udzielanie 
pomocy materialnej w formach: zapomóg po-
śmiertnych, zapomóg chorobowych, zapomóg 
losowych, zapomóg dla pielęgniarek i położ-
nych, które utraciły zatrudnienie oraz poży-
czek socjalnych. Nowością jest podniesie-
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nie kwoty pożyczki socjalnej do 2.000,00 
zł oraz obniżenie  oprocentowania do 2% 
w skali roku, termin spłaty nie uległ zmia-
nie i wynosi  jeden rok.  Jednym z warunków 
uzyskania pożyczki socjalnej jest  poręczenie 
jej spłaty przez dwóch członków Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
Osobą, która może ubiegać się jedną z ww. 
form pomocy socjalnej, jest wyłącznie pielę-
gniarka lub położna. Aktualne przepisy prawa 
nie pozwalają na przyznanie pomocy socjal-
nej innym członkom rodziny pielęgniarki lub 
położnej. 

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK 
NA ROZPOCZĘCIE I ROZWÓJ DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ ZWIĄZANEJ 
Z WYKONYWANIEM ZAWODÓ PIELĘ-
GNIARKI I POŁOŻNEJ – przyznaje moż-
liwość ubiegania się o pożyczkę na rozpo-
częcie i rozwój działalności gospodarczej 
pielęgniarki lub położnej, która to działalność 
jest związana z wykonywanie zawodu. Po-
życzka  oprocentowana jest w wysokości 5 % 
w skali roku, a spłacona musi zostać w terminie 
36 miesięcy. Jednym z warunków udzielenia 
tej pożyczki jest poręczenie przez osoby po-
siadające stały dochód. Ilość poręczycieli za-

leży od wysokości udzielonej pożyczki oraz 
ich zabezpieczenia fi nansowego. Rozpoczę-
cie spłaty pożyczki następuje nie później niż
w terminie 12 miesięcy od daty jej wypła-
ty. Pożyczkobiorca w terminie do 6 miesięcy 
od wypłaty pożyczki na rozpoczęcie i rozwój 
działalności gospodarczej obowiązany jest 
rozliczyć sposób jej wykorzystania. Pożyczka 
ta nie może zostać umorzona.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I SPŁA-
CANIA POŻYCZEK DLA STUDIUJĄCYCH 
ODPŁATNIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻ-
NYCH – przyznaje możliwość ubiegania się
i uzyskania pożyczki  dla pielęgniarki lub po-
łożnej, które studiują. Pielęgniarka lub położna 
zobowiązana jest przedłożyć wraz z wnioskiem 
zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia, 
kierunek studiów winien być przydatny w opie-
ce zdrowotnej, a wysokość kwoty pożyczki nie 
może przekraczać kwoty czesnego. Jednym 
z warunków  udzielenia pożyczki dla odpłat-
nie studiujących pielęgniarek i położnych jest 
zabezpieczenie spłaty pożyczki  poprzez po-
ręczenie osoby/osób, których miesięczne do-
chody netto przekraczają łącznie co najmniej 
połowę kwoty pożyczki.

www.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.plwww.izbapiel.katowice.pl
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Nowe zagrożenie epidemiologiczne dla pacjentów –
Apel Konsultanta krajowego w dziedzinie mikrobiologii lekarskiej
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Samorządowa nowoczesność i historia 
w zapisach kodeksu etyki zawodowej

Hanna Paszko – pielęgniarka

„Zawodowe granice chronią pielęgniarki przed wykorzystywaniem ich i inwazyjno-
ścią innych osób, chronią też innych ludzi przed inwazyjnością pielęgniarek. Pozwalają 
pozostawać w zgodzie z zawodową tożsamością” – [ 1 ]  Wojciech Nyklewicz 

Ze szczerym niedowierzaniem, głęboką 
zadumą i prawdziwą radością należy mówić i 
pisać o wyjątkowych osiągnięciach, które do-
konały się (na naszych oczach) w ciągu mi-
nionych dwudziestu pięciu lat. Mam na myśli 
wszystkie osiągnięcia dotyczące rozwoju obu 
naszych zawodów: zawodu pielęgniarki i za-
wodu położnej. Rozwoju wielopłaszczyznowe-
go. Jest to nasza zawodowa duma. Pielęgniarki 
i położne trzeciego tysiąclecia realizują swoje 
zadanie zawodowe, pełniąc różne role z wy-
sokim profesjonalizmem, z zachowaniem au-
tonomii zawodowej, z pełną świadomością 
i odpowiedzialnością. Także, z poczuciem łącz-
ności korporacyjnej i wspólnej zawodowej toż-
samości. 

Pamiętać należy o tym, że nie byłoby roz-
woju, ogromnych osiągnięć wspólnych, kor-
poracyjnych, ani też 
rozwoju indywidualne-
go każdej pielęgniarki i 
każdej położnej, gdyby 
nie było (na początku 
transformacji w naszym 
kraju) niezwykłego za-
pału i potrzeby działania, 
wielu naszych Zawodowych Liderek. W działa-
niach sprzed dwudziestu pięciu lat dominowała 
potrzeba wspólnotowa, ogromna pasja ema-
nująca na otoczenie i nadzieja, że powstanie 
SAMORZĄD ZAWODOWY. Pierwszy, niezna-
ny ale nasz wspólny! Nadzieja, trudna praca 
przy jego powstaniu, niezliczona ilość spotkań, 
także tych na szczeblu władz państwowych – 
w efekcie końcowym da wynik pozytywny. Tak 
się stało.

Powstał samorząd zawodowy polskich pie-
lęgniarek i położnych, powstały jego struktury 
i rozpoczęła się praca. Pierwsze zjazdy, pierw-
sze wybory, pierwsze nasze(wybierane w wy-
borach demokratycznych) PRZEWODNICZĄCE. 
Oczekiwania, radości, niepewności. Wszystko 
wtedy było pierwsze, nowe, nieznane. Jakże 
wiele osób spoza naszego zawodowego grona 
nie dowierzało. Jakże wielu zadawało pytania: 
czy naprawdę pielęgniarki i położne chcą dzia-
łać w swoim samorządzie? Czy są do tego od-
powiednio przygotowane ? Czy potrafi ą zarzą-

dzać samodzielnie dużą grupą zawodową ?... 
Pielęgniarki i położne dały radę! Wykazały 

swoją mądrość, inteligencję, wolę sprawowania 
kontrolnej pieczy nad funkcjonowaniem zawo-
du pielęgniarki i zawodu położnej. Udowodniły, 
że potrafi ą czuwać nad czystością i poprawno-
ścią w zawodzie, potrafi ą rzetelnie pracować, 
skutecznie działać, wzorowo prezentować nie-
zwykłość swoich osiągnięć zawodowych nawet 
na arenie międzynarodowej. Wskazały drogę 
zawodowego, nieustannego rozwoju, pamię-
tając o godności człowieka chorego i potrze-
bującego, o godności zawodu oraz o godności 
własnej. 

W bieżącym roku – roku jubileuszu dwu-
dziestopięciolecia samorządu, będzie wie-
le podsumowań, wskazań dobrego działania 
i pozytywnego rozwoju zawodów i ich zawo-

dowych przedstawicie-
li. Powstaną publikacje, 
w których zostaną poka-
zane osiągnięcia nauko-
we wraz z rolą zawodów 
we spółczesnym świe-
cie. Na pewno pojawią 
się też dane dotyczące 

miejsc lub struktur, które wymagają dalszych 
prac, tak dla dobra człowieka zdrowego i cho-
rego jak i dla zawodu pielęgniarki i zawodu po-
łożnej. Samorząd zawodowy to nasze wspól-
ne osiągnięcie, nie należy o tym zapominać. 
Szczególnie teraz, kiedy w naszym zawodo-
wym gronie są już przedstawiciele młodego 
pokolenia. Tego, które przychodziło na świat, 
gdy powstawał samorząd! 

Prawdą jest, że od pierwszych chwil swo-
jego działania, samorząd dążył do najpotrzeb-
niejszych zmian. Taką sprawą, bardzo pilną 
sprawą, było opracowanie nowej USTAWY 
o zawodzie pielęgniarki i ustawy o zawodzie 
położnej. Wcześniejsza ustawa, w oparciu 
o którą wychowało się wiele pokoleń pielęgnia-
rek i położnych, była mocno przestarzała i wy-
magała natychmiastowej zmiany. Była to usta-
wa z 1935 roku! Udało się. Pełna determinacja 
wielu Koleżanek i Kolegów, ich trudna lecz 
efektywna praca i wspólny samorządowy cel – 
zaowocowały. Ustawa została zmieniona, napi-

Samorząd zawodowy to nasze 
wspólne osiągnięcie, nie należy o tym 
zapominać. Szczególnie teraz, kiedy 
w naszym zawodowym gronie są już 
przedstawiciele młodego pokolenia. 
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sana odrębnie dla dwóch zawodów. W ślad za 
nią, powróciły do pielęgniarskiego hymnu daw-
ne (pierwsze !) słowa, które wcześniej zmie-
niono. Można było znowu radośnie śpiewać: 
„w świat niesiemy ideę humanizmu”

W dalszej kolejności, po długich konsul-
tacjach z całym środowiskiem zawodowym, 
przygotowano, a następnie przyjęto (do po-
wszechnego stosowania) Kodeks Etyki Zawo-
dowej Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jego zapisy dzisiaj, w roku 2016, we-
dług opinii wielu zawodowych przedstawicieli, 
także wydają się być (przynajmniej niektóre 
!) przestarzałymi. Wiemy jednak, że do czasu 
zmiany lub nowelizacji, kodeks jest powszech-
nie obowiązującym aktem. A nie przestrzega-
nie jego zapisów – nadal jest wykroczeniem. 
Przypominają o tym, nieustannie, nasi przed-
stawiciele wybrani do pełnienia funkcji rzecz-
ników odpowiedzialności zawodowej i człon-
ków sądów zawodowych. Przypominają o tym 
także, w sposób szczególnie troskliwy, po-
przez różnorodne dzia-
łania – stojące na cze-
le swojego środowiska 
zawodowego – PRZE-
WODNICZĄCE. Dobrze 
wiemy i zgadzamy się 
z tym, że pełnienie tej 
wyjątkowej funkcji jest 
zaszczytem, jest wyrazem najwyższego za-
ufania środowiska zawodowego. Wiemy też, 
że „przewodnicząca” - to nasz zawodowy, naj-
ważniejszy i wyjątkowy reprezentant, którego 
powinniśmy wspierać w sposób szczególny, na-
wet wtedy, gdy mamy zdanie odrębne w dys-
kusji. Dobro wspólne i dobro wszystkich człon-
ków samorządu – jest naszym obowiązkiem. 

Nie jest wskazanym, aby pojawiały się (tak-
że poza środowiskiem zawodowym) próby dys-
kredytowania, pojedyncze słowa, zdania lub 
dłuższe wypowiedzi, które mogłyby skrzywdzić 
pośrednio lub bezpośrednio, przewodniczącą 
okręgowej izby, członków wybieralnych orga-
nów lub indywidualnie pielęgniarkę lub położ-
ną. Mamy obowiązek reagować na każdą do-
strzeżoną niepoprawność. 

W aktualnie obowiązującym Kodeks Ety-
ki Zawodowej, temu tematowi poświęcone są 
dwa rozdziały: III i IV. Zapisano tam obowiązki 
wobec samorządu, wobec współpracowników, 
wobec nauczających zawodu. Zapisano, że pie-
lęgniarki i położne powinny solidarnie wspierać 
działalność swojego samorządu, przestrze-
gać uchwał podejmowanych przez samorząd i 
uprawnione organy. Powinny kształtować po-
czucie odpowiedzialności na każdym kierowni-
czym stanowisku. A w relacjach wzajemnych 

powinien dominować: szacunek, lojalność i za-
wodowa solidarność. Jest odniesienie do kry-
tyki, do sposobów rozwiązywania konfl iktów 
i roli pełnionej wobec współpracowników. 
Moim zdaniem, to wyjątkowe rozdziały, w któ-
rym dominuje troska o dobro wspólne, którym 
jest tożsamość zawodowa i dobro każdej pielę-
gniarki i każdej położnej. 

Pamiętamy, że etyka zawodowa, to nie tylko 
postawa prezentowana przez pielęgniarkę i po-
łożną, bezpośrednio przy łóżku chorego, przy 
rodzącej kobiecie, przy cierpiącym człowieku. 
To także etyka troski, w wymiarze wspólnoto-
wym i tożsamości zawodowej, troski szeroko 
rozumianej, o los społeczeństwa. To też ety-
ka codziennych działań, zadań zwyczajnie dy-
żurowych, na każdym stanowisku pracy, przy 
pełnieniu różnych ról i funkcji zawodowych. To 
również etyka zarządzania, w sposób szcze-
gólny dotykająca osoby kierujące, w każdym 
systemie zarządzania. Wiemy, że pozytywy 
(etyczny) zarządzający – pielęgniarka/położ-

na-, zawsze będzie wzo-
rem do naśladowania, 
gwarantem dobrego 
wykonywania zawodu, 
przyciągnie do swojej 
placówki ludzi potrzebu-
jących i nie będzie mia-
ła kłopotów kadrowych. 

Będzie pamiętała, że niezależnie od sukcesów 
własnych, menadżerskich, także podlega ko-
deksowi etyki. 

Dbajmy o to, by także inne osoby spoza 
naszej korporacji zawodowej, nie przekracza-
ły naszych zawodowych i prywatnych granic, 
stając się intruzem i dewaluatorem dobre-
go imienia osoby lub całej grupy zawodowej. 
Bywa, że w natłoku zadań i obowiązków trudno 
jest odróżnić zachowania inwazyjne od niein-
wazyjnych. Zdarza się, że osoby naruszające 
granice stosują manipulację. Wówczas może 
nam się wydawać, że „coś nie gra, coś nie jest 
w porządku”… Agresor, gdy jesteśmy mu do 
czegoś potrzebni, może też zaskoczyć nas po-
przez niespodziewaną pochwałę lub nie zasłu-
żoną wdzięczność.

Znajomość wspólnotowej wartości kodeksu 
etyki zawodowej, na każdym stanowisku pra-
cy, umiejętność ochrony zawodowych i pry-
watnych granic - to konieczna potrzeba we 
współczesnym świecie. Stałe dbanie o godność 
chorych i potrzebujących, godność zawodów 
i godność osobistą własną jest bazą dla zawo-
dowego bezpieczeństwa i zawodowego prestiżu. 
Literatura:  
1. Wojciech Nyklewicz: Ochrona zawodowej tożsamości, 

Magazyn Pielęgniarki i Położnej nr 1-2/2009r, Warsza-
wa ( str.4 i 5).

Szanując zawodową historię, pamię-
tając o obowiązkach dnia dzisiejszego, 
o tym kto jest naszym, obdarzonym za-
ufaniem reprezentantem, kogo należy 
wspierać, sięgajmy wraz z marzeniami 
do nowych celów.
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Od zadumy do działania –
czyli rzecz  o promocji zawodu wśród najmłodszych

   
„…Pielęgniarek brakuje…”, „… Kolejny strajk wśród białego personelu...” 
Oj, czy nas naprawdę tylko tak postrzegają?
 Czy naprawdę jesteśmy  tą jedyną grupą zawodową domagającą się godnego trak-

towania? To jest smutne.  A jak nas widzi przeciętny Polak , Polka..? 

Telefon… 
 - Pani Agnieszko, pani Agnieszko  …. a może 

przyszła by Pani do nas do przedszkola poopo-
wiadała dzieciom o Pani zawodzie…  -  miły 
głos w słuchawce z błagalnym tonem oczeku-
je pozytywnej odpowiedzi.  No oczywiście jak 
najbardziej,  a dzieci będą  miały wyjątkowego 
gościa. Odwiedzi dzieciaczki nie kto inny, tylko  
sama Pani Przewodnicząca OIPIP w Katowicach 
Pani mgr Anna Janik. Będzie Pani zadowolona.  

Och Aga, jak zawsze wpakujesz się w jakąś 
grubą sprawę. Ale to chyba jedyna okazja aby 
wypromować naszą profesję wśród najmłod-
szych – cóż kobieto do dzieła.  

Telefon… 
Szanowna Pani Przewodnicząca bo jest taka 

sprawa………. I poszło. 
W taki oto sposób 11.05.2016 roku doszło 

do przemiłego spotkania Pani mgr Anny Janik 
Przewodniczącej OIPIP w Katowicach oraz Pani 
Mgr Agnieszki Wojciechowskiej z milusińskimi 
z Przedszkola Twórczy Maluch w Katowicach – 
Ochojcu.

 Spotkanie zorganizowane przez Panią dy-
rektor mgr Alinę Baron Wieczorek przebiega-
ło w cudownej atmosferze. Dzieci poznawa-
ły arkana zawodu pielęgniarki oraz z wielkim 
zaciekawieniem słuchały o mniej im zna-
nym zawodzie położnej. Pani Przewodnicząca 
z ogromnym  entuzjazmem i zapałem opowia-
dała  dzieciom kim są panie położne. Dzieci za-
sypywały swoich gości ogromem pytań. Otwar-
tość tych młodych umysłów na przekazywaną 
im wiedzę okazała się wielką radością i być 
może kiedyś w przyszłości zaowocuje nowymi 
powołaniami do zawodu pielęgniarki i położnej. 

Pani Przewodnicząca OIPIP w Katowicach 
przygotowała dla maluszków skromny upomi-
nek. Dumne przedszkolaczki z odwagą pod-
chodziły do gości po prezenty. 

Dzieci również przygotowały dla nas prze-
piękny upominek. Zostałyśmy obdarowane bu-
kietami kwiatów oraz prześlicznymi laurkami 

a także życzeniami dla wszystkich pielęgnia-
rek i  położny co niniejszym czynimy z wielką 
radością.  

Spotkanie  z dnia 11.05.2016 zaowocowa-
ło również  podjęciem współpracy  pomiędzy 
OIPIP w Katowicach a Przedszkolem Twórczy 
Maluch w Katowicach – Ochojcu. Jest to po-
czątek akcji promujących zawód pielęgniar-
ki i położnej wśród naszego społeczeństwa, 

a zwłaszcza wśród naszych najmłodszych mi-
lusińskich. Wszakże ktoś kiedyś powiedział, 
że  „… dzieci są przyszłością narodu…”

mgr Agnieszka Wojciechowska
Izba Przyjęć Szpital -Megrez sp.z.o.o. w Tychach
z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej VII 

kadencji



Szanowni Państwo !!!
Drogie Koleżanki i Koledzy  !!!

W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w  Katowicach 

serdecznie zapraszam na

uroczyste obchody 25-lecia 
Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu 
ul. Gen. De Gaulle’a 17 

30 września 2016r  o godz. 15.30

Podczas uroczystości zostaną przyznane statuetki Diamentowy Czepek 
dla wyróżniających się  pielęgniarek i położnych w pracy zawodowej.

Za zaangażowanie i pomoc w współtworzeniu Samorządu Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach   przyznane będą 

odznaczenia samorządowe.

Po części ofi cjalnej zapraszamy na spektakl Złodziej  - komedię jednego z najpopularniejszych 
brytyjskich autorów Erica Chappella w reżyserii Cezarego Żaka.  

Planowana godzina spektaklu 18.00.

Bądźmy Razem
 Serdecznie zapraszam 

 Przewodnicząca  ORPIP w Katowicach 
Anna Janik

ZŁODZIEJ to gwiazdorska obsada: 
Renata Dancewicz, Izabela Kuna, Cezary Żak, 

Rafał Królikowski, Leszek Lichota, Jacek Braciak
Inteligentna fabuła i przede wszystkim mnóstwo humoru.

ZŁODZIEJ to komedia kryminalna błyskotliwe żarty, brawurowe zwroty akcji i zaskakujący fi nał.
 Dom za miastem, późny wieczór, gospodarze z przyjaciółmi wracają z przyjęcia. Na gorącym uczynku zostaje przyłapany 
złodziej. Ale nie jest to zwyczajny opryszek. To złodziej sympatyczny, zagrany brawurowo przez Cezarego Żaka. 
Złodziej, który przeszukując dom poznał najgłębsze tajemnice mieszkańców. Złodziej z fantazją, psycholog, który 
wywróci wzajemne relacje mieszkańców do góry nogami. Ale czy jest to jedyny złodziej, który pojawi się na scenie?

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną pod adresem: www.izbapiel,katowice.pl
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Pielęgniarki i położne – członkowie samorządu
Joanna Gruca

Asystent Biura OIPIP w Katowicach

„Samorząd pielęgniarek i położnych”, „członek samorządu”, „członkowie Izby”…  
Bardzo często używamy tych określeń w różnych kontekstach i w większości robimy 
to zupełnie bezwiednie, nie zastanawiając się nad prawnym umocowaniem tych ter-
minów. Z okazji zbliżającego się 25-lecia istnienia samorządu pielęgniarek i położ-
nych warto przypomnieć sobie „od czego wszystko się zaczęło” i wyjaśnić parę kwestii 
prawnych dotyczących Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

Przede wszystkim należy zadać pytanie: 
czym jest samorząd i jaka jest jego rola? Sa-
morząd zawodowy jest to zrzeszenie osób wy-
konujących zawód zaufania publicznego. Za-
dania samorządu dokładnie defi niuje ustawa, 
która go powołuje. W przypadku samorządu 
pielęgniarek i położnych jest to Ustawa z dnia 
19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielę-
gniarek i położnych. W chwili obecnej ustawą 
obowiązującą jest Ustawa z dnia 1 lipca 2011 
roku o samorządzie pielęgniarek i położnych.

W myśl w/w ustawy samorząd pielęgniarek 
i położnych został powołany przede wszystkim 
dla: sprawowania pieczy nad należytym wyko-
nywaniem zawodu, jak również ustanawiania 
standardów zawodowych, ustalania i szerzenia 
w środowisku zasad etyki zawodowej oraz czu-
wania nad ich przestrzeganiem, ochrony zawo-
dów i godności zawodowej, integrowania śro-
dowiska pielęgniarek i położnych, zajmowania 
stanowiska w sprawach dotyczących zdrowia 
społeczeństwa, polityki zdrowotnej państwa 
oraz organizacji ochrony zdrowia, edukacji 
zdrowotnej, a także promocji zdrowia. Jak więc 
widać – zadań jest bardzo dużo. Na szczęście 
ustawa „wyposażyła” nas w odpowiednie środ-
ki, by wszystkiemu podołać.

Przede wszystkim, tylko samorząd może 
stwierdzić i przyznać danej osobie prawo wy-
konywania zawodu. Prowadzone są też Re-
jestr Pielęgniarek oraz Rejestr Położnych. 
Dzięki temu nie ma możliwości, aby jakakol-
wiek osoba bez odpowiedniego przygotowania 
i wykształcenia mogła wykonywać zawód pie-
lęgniarki czy położnej.

W gestii samorządu leży też opiniowanie 
wniosków w sprawach kształcenia zawodo-
wego, jak również opiniowanie programów 
kształcenia zawodowego. W ten sposób, mło-
dzi ludzie chcący rozpocząć naukę w szkołach 
edukujących przyszłe pielęgniarki i położne 
oraz pielęgniarzy i położnych, mogą mieć pew-
ność, że nabędą wszystkie niezbędne w tych 
zawodach umiejętności, gdyż czuwają nad tym 
ich starsi koledzy i koleżanki. Z kolei samo-

rząd może być pewnym, że osoby, które „zasilą 
szeregi” pielęgniarek i położnych będą do tego 
odpowiednio przygotowane. 

Samorząd czuwa też nad kształceniem po-
dyplomowym pielęgniarek i położnych dając 
im możliwość uczestnictwa w różnego rodza-
ju kursach i konferencjach. Ważne jest to, aby 
nieustannie podnosić swoje kwalifi kacje, by 
nikt nie mógł zarzucić środowisku pielęgniarek 
i położnych, że nie nadąża za „duchem czasu” 
uparcie trzymając się utartych opinii i proce-
dur. Dlatego też zachęca się nasze środowisko 
zawodowe, aby nie tylko prowadziło działal-
ność edukacyjną, ale też naukową i badaw-
czą, by nawiązywało współpracę np. z towa-
rzystwami naukowymi i prowadzić działalność 
wydawniczą. Wszystko to ma służyć temu, aby 
pielęgniarki i położne były jak najlepiej przygo-
towane merytorycznie i praktycznie do różnych 
sytuacji, które będą musiały podołać w swoim 
życiu zawodowym.

Innym prawem, a niejako i obowiązkiem sa-
morządu, jest opiniowanie wniosków w sprawie 
warunków wykonywania zawodów pielęgniarki 
i położnej, a także aktów normatywnych doty-
czących ochrony zdrowia i opieki zdrowotnej. 
W ten sposób każdy członek samorządu jest 
„zabezpieczony” od strony prawnej – może 
mieć pewność, że samorząd zareaguje natych-
miast, jeśli któryś z zawodów miałby zostać po-
krzywdzony. Daje to również możliwość wpły-
wu na pacjentów oraz na kształcenie postaw 
i zachowań prozdrowotnych społeczeństwa.

Na przedstawicielach wszystkich zawodów 
zaufania publicznego ciąży ogromna odpo-
wiedzialność, gdyż praca na rzecz innych lu-
dzi zawsze wymaga pełnego zaangażowania 
i skupienia nad wykonywanymi czynnościami. 
Drobna chwila dekoncentracji może prowadzić 
do błędu, za który trzeba potem ponieść kon-
sekwencje, a ich rozmiar ustalany jest przez 
samorząd poprzez prawo orzekania w zakresie 
odpowiedzialności zawodowej.

Samorząd kształtuje również środowisko 
pielęgniarek i położnych poprzez przewodni-
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czenie i uczestnictwo przedstawicieli w komi-
sjach konkursowych na kierownicze stanowi-
ska pielęgniarskie/położnicze w podmiotach 
leczniczych. Zachowana zostaje wówczas kon-
trola nad prawidłowością całego procesu.

Ważną kwestię stanowi też pomoc material-
na dla pielęgniarek i położnych. Samorząd ma 
obowiązek wspierać swoich członków również 
w kwestiach fi nansowych, jeśli zajdzie taka ko-
nieczność. Dzięki temu czują oni wsparcie, co 
zapewnia im komfort psychiczny.

Samorząd posiada majątek (ma do tego 
prawo) i gospodaruje fi nansami według swo-
jego uznania, oczywiście, przestrzegając prze-
pisów prawa. Majątek samorządu powstaje ze 
składek członkowskich, darowizn, działalno-
ści gospodarczej (jeśli jest prowadzona) itp., 
a podstawą gospodarki fi nansowej jest roczny 
budżet. Samorząd otrzymuje również środki 
z budżetu państwa, jednak przeznaczone być 
muszą na konkretne cele takie jak m.in.: pro-
wadzenie rejestrów, stwierdzanie i przyznawa-
nie prawa wykonywania zawodu, działalność 
prewencyjną w zakresie odpowiedzialności za-
wodowej, czy wydawanie zaświadczeń o kwali-
fi kacjach zawodowych.

Każda pielęgniarka i położna czy pielę-
gniarz i położny będąc członkiem samorządu, 
ma konkretne prawa, jak i obowiązki. Przede 
wszystkim muszą postępować zgodnie z zasa-
dami etyki zawodowej, sumiennie wykonywać 
powierzone im obowiązki, przestrzegać uchwał 
i wytycznych poszczególnych organów samo-
rządu, aktualizować swoje dane w rejestrach 
oraz regularnie opłacać składki członkowskie. 
Gwarantuje to ciągłość i rzetelność pracy całe-
go samorządu.

Jednostkami organizacyjnymi samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych są Na-
czelna Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą 
w Warszawie oraz Okręgowe Izby Pielęgniarek 
i Położnych. Struktura poszczególnych orga-
nów Naczelnej Izby oraz izb okręgowych jest 
identyczna, przy czym każda z okręgowych izb 
posiada osobowość prawną.

Najwyższym organem Naczelnej Izby 
jest Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych, 
w którym biorą udział delegaci (wybierani na 
Okręgowych Zjazdach) oraz członkowie orga-
nów z głosem doradczym. Zwoływany jest co 
cztery lata, a w razie konieczności zwołuje się 
Nadzwyczajny Zjazd Pielęgniarek i Położnych. 
Wszystkie cele i zadania Krajowy Zjazd reali-
zuje w drodze uchwały. W szczególności są to 
określanie zasad etyki zawodowej i zajmowa-
nie stanowisk w sprawie kierunków rozwoju 

pielęgniarek i położnych, określanie regulami-
nów poszczególnych organów oraz ilości człon-
ków Naczelnej Izby. Krajowy Zjazd podejmuje 
również decyzje w kwestiach gospodarki fi nan-
sowej całej Naczelnej Izby, w tym wysokości 
składki członkowskiej. Udziela też absoluto-
rium ustępującej Naczelnej Radzie Pielęgnia-
rek i Położnych.

Kompetencje Okręgowego Zjazdu (zwoły-
wanego co roku) zostały nadane mocą usta-
wy  – uchwala on budżet Okręgowej Rady, 
przyjmuje roczne i kadencyjne sprawozdania 
z działalności innych organów Okręgowej Izby, 
ustala zasady ich funkcjonowania oraz wybiera 
ich przewodniczących i pozostałych członków.

Wspomniana wcześniej Naczelna Rada Pielę-
gniarek i Położnych składa się z Prezesa, człon-
ków wybieranych przez Krajowy Zjazd oraz prze-
wodniczących okręgowych rad. Naczelna Rada 
kieruje i nadzoruje pracę samorządu pomiędzy 
Krajowymi Zjazdami, a jako organ podległy Kra-
jowemu Zjazdowi wykonuje jego uchwały. Do 
podstawowych obowiązków Naczelnej Rady na-
leży m. in. ustalanie standardów zawodowych, 
kwalifi kacji oraz etyki zawodowej, określanie 
obowiązków członków samorządu, w tym aktu-
alizowanie wiedzy i umiejętności zawodowych, 
a także prowadzenie Centralnego Rejestru Pie-
lęgniarek i Położnych. Poza tym uchwala budżet 
Naczelnej Izby i reprezentuje cały samorząd 
w kwestiach środków fi nansowych. Również Na-
czelna Rada zajmuje się wydawaniem wszelkie-
go rodzaju opinii dotyczących m. in. kierunków 
rozwoju ochrony zdrowia, zasad organizacji 
opieki zdrowotnej itp. Jak widać Naczelna Rada 
nie stwierdza, ani nie przyznaje prawa wyko-
nywania zawodu, gdyż jest to jedno z zadań 
Rady Okręgowej, która musi składać roczne 
i kadencyjne sprawozdania ze swojej działalno-
ści oraz wykonania budżetu przed Okręgowym 
Zjazdem.

Zarówno Naczelna, jak i Okręgowa Rada 
wybiera spośród siebie Prezydium (składają-
ce się z Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza 
i Skarbnika oraz wybranych członków – w przy-
padku Naczelnej Rady, oraz Przewodniczącego, 
Wiceprzewodniczących, Sekretarza, Skarbnika 
i pozostałych członków – w przypadku Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych). Prezydium 
może podjąć w imieniu Rady każdą decyzję, za 
wyjątkiem decyzji dotyczących uchwalenia bu-
dżetu dla poszczególnych organów samorządu. 

Oczywisty wydaje się fakt, że zarówno Rada 
Naczelna, jak i Okręgowa muszą być w stanie 
rozliczyć się „z każdej wydanej złotówki”, gdyż 
fundusze, którymi dysponują należą do całe-
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go samorządu, czyli do każdego jego członka, 
który regularnie opłaca składkę członkowską. 
Nad prawidłową działalnością i gospodarką Na-
czelnej Rady czuwa Naczelna Komisja Rewi-
zyjna – przedstawia ona Krajowemu Zjazdowi 
sprawozdanie z wnioskiem w sprawie absolu-
torium dla Naczelnej Rady i nadzoruje Okręgo-
we Komisje Rewizyjne.

Każdy członek samorządu podlega odpowie-
dzialności zawodowej, jeśli naruszone przez nie-
go zostaną zasady etyki zawodowej lub przepisy 
dotyczące wykonywania zawodu – mamy wów-
czas do czynienia z przewinieniem zawodowym, 
którym zajmuje się Okręgowy Sąd Pielęgniarek 
i Położnych. W jego gestii leży rozpoznawanie 
spraw z zakresu odpowiedzialności zawodowej, 
rozpatrywanie zażaleń i odwołań od decyzji 
okręgowych rzeczników odpowiedzialności za-
wodowej. Odwołania od orzeczeń Okręgowych 
Sądów Pielęgniarek i Położnych rozpoznaje Na-
czelny Sąd Pielęgniarek i Położnych.

Aby ograniczyć do minimum przewinienia 
zawodowe i naruszenia norm etyki zawodowej 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej pro-
wadzi działalność prewencyjną w tym zakresie 
m. in. poprzez różne szkolenia dla członków 
samorządu. Gdy jednak dojdzie do konieczno-
ści wszczęcia postępowanie, zajmuje się tym 

właśnie Rzecznik Odpowiedzialności Zawodo-
wej, który również pełni funkcję oskarżyciela 
w Sądzie Pielęgniarek i Położnych. 

Oba organy muszę składać okręgowemu 
zjazdowi sprawozdania, przy czym Okręgowy 
Sąd jest zobowiązany również do okresowego 
informowania Okręgowej Rady o stanie spraw 
z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Można zauważyć, że struktura samorządu 
pielęgniarek i położnych opiera się na ustalo-
nej hierarchii, a zakres obowiązków poszcze-
gólnych organów jest ściśle określony. Część 
wykonywanych zadań siłą rzeczy zazębia się, 
jednak wspólne działanie przebiega bardzo 
sprawnie, co niewątpliwie jest zasługą wielo-
letniego doświadczenia nabytego „w prakty-
ce”. Przez 25 lat działalności samorząd musiał 
zmierzyć się z wieloma zadaniami i rozwiązać 
niejeden problem, ale patrząc na to ile rzeczy 
zdołaliśmy zrobić, trzeba przyznać, że samo-
rząd spełnia swoją rolę. Oczywiście, wiele jest 
jeszcze do zdziałania, dlatego nie możemy 
spocząć na laurach, ale powinniśmy być dumni 
z tego, co do tej pory osiągnęliśmy. Każda pie-
lęgniarka i położna oraz pielęgniarz i położny, 
będąc członkiem samorządu ma w tych osią-
gnięciach swój udział.

Międzynarodowy 
Dzień Czerwonego Krzyża

3 maja b.r.- na zaproszenie władz śląskiego 
oddziału okręgowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża, udział w okolicznościowym uro-

czystym Koncercie - w imieniu naszego Samorzą-
du wzięła udział wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady 
Beata Ochocka. 

Polski Czerwony Krzyż działa od blisko 90 lat. Koncert był dniem odświętnym, jed-
nym z niewielu w roku wytężonej, często niewidocznej i ciężkiej pracy. Osoby zrzeszone 
w PCK, na co dzień pracujące na rzecz innych obchodzą swe święto także w maju. 

Jednak łączy nas więcej. W organizacji działają nasze koleżanki pielęgniarki i położne, 
a misja zbieżna z celem naszego samorządu mówi podobnymi słowami o łagodzeniu 
ludzkich cierpień, zawodów. 

Wiemy, że pomimo naszego wysiłku, codziennego stresu i życiowego pośpiechu są 
wśród nas osoby, które w ramach pracy i współpracy znalazłyby potrzebę i chęć pomo-
cy chorym w domu, pracy w akcjach promocji zdrowia, pracy z dziećmi w świetlicach 
i na koloniach. Współtwórzmy taki front wspólnie.
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Koordynowana opieka nad kobietą w ciąży 
nowy program

Prawie 300 przedstawicieli środowiska medycznego z województw: śląskiego, ma-
łopolskiego, opolskiego wzięło udział w zorganizowanej przez Śląski OW NFZ konfe-
rencji dotyczącej koordynowanej opieki nad kobietą w ciąży.

Uczestnicy spotkania, które 17 maja 2016 r. odbyło się w Domu Lekarza w Katowi-
cach, omawiali założenia i zasady funkcjonowania programu koordynowanej opieki 
nad kobietą w ciąży. 

Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia: 
p. Wojciech Zawalski – Dyrektor Departamentu 
Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ – pomy-
słodawca KOC, p. Sylwia Wądrzyk – p.o. Dyrektora 
Biura Komunikacji Społecznej Centrali NFZ, p. Maja 
Starczewska – Główny Specjalista Działu Leczenia 
Szpitalnego Centrali NFZ, p. Jerzy Szafranowicz – 
Dyrektor Śląskiego OW NFZ oraz wojewódzcy koor-
dynatorzy KOC z województw: śląskiego, opolskiego 
i małopolskiego, przedstawili organizacyjne kwestie 
związane z realizacją koordynowanej opieki nad ko-
bietą w ciąży. Radca Prawny Śląskiego OW NFZ p. 
Anna Kawecka omówiła prawne aspekty działania 
konsorpcjum.

Położne, pielęgniarki, lekarze, przedstawiciele izb 
pielęgniarskich i placówek medycznych oraz mena-
dżerowie szpitali mieli okazję zadać pytania i roz-
wiać wątpliwości dotyczące nowego programu.

P.o. Prezesa NFZ Andrzej Jacyna podpisał 
13 kwietnia br. zarządzenie regulujące zasady funk-
cjonowania programu opieki koordynowanej nad ko-
bietą w ciąży:

Zarządzenie Nr 22/2016/DSOZ Preze-
sa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 
13 kwietnia 2016 roku zmieniające zarządze-
nie w sprawie określenia warunków zawiera-
nia i realizacji umów w rodzaju świadczenia 
zdrowotne kontraktowane odrębnie.

Już od 1 lipca 2016 r. program ma być realizowa-
ny w placówkach medycznych, wyłonionych w kon-
kursie i ma charakter pilotażowy.

Zgodnie z informacjami przekazanymi na spotka-
niu, Szpital - współkoordynator programu zapewnia-
jąc jakość, ciągłość i kompleksowość opieki - będzie 
mógł skorzystać z nowego sposobu rozliczenia. 

Placówka, która zdecyduje się realizować pro-
gram opieki koordynowanej, może liczyć na wyższe 
fi nansowanie, pod warunkiem spełnienia określo-
nych wymagań.

Do programu mogą przystąpić te placówki, które 
deklarują minimum 600 porodów rocznie i jednocze-
śnie zabezpieczą dostęp do poradni ginekologiczno-
-położniczych oraz położnej. 

Program jest dedykowany głównie do szpitali 
I i II stopnia referencyjności.

Realizator świadczenia powinien posiadać 
w swojej strukturze organizacyjnej:
1)  Oddział szpitalny o profi lu położniczo - ginekolo-

gicznym lub innym zgodnym z zakresem realizo-
wanych świadczeń - co najmniej pierwszy poziom 
referencyjny,

2)  Poradnię położniczo - ginekologiczną;
 - dodatkowo możliwość zapewnienia dostępności 

do innych poradni położniczo – ginekologicz-
nych lub praktyk lekarskich (indywidualnych lub 

grupowych) na podstawie podwykonawstwa lub 
na podstawie art. 132a ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków pu-
blicznych;

3)  Oddział szpitalny o profi lu neonatologia;
4)  Posiadanie w strukturze organizacyjnej lub na 

podstawie podwykonawstwa lub na podstawie 
art. 132a ustawy o świadczeniach opieki zdro-
wotnej fi nansowanych ze środków publicznych 
położnych zapewniających realizację zadań edu-
kacji przedporodowej oraz opieki w okresie ciąży, 
porodu i połogu, zgodnie z zasadami określonymi 
w rozporządzeniu poz, rozporządzeniu o opiece 
okołoporodowej oraz rozporządzeniu o opiece 
w ciąży patologicznej*.
Kobieta może wybrać formę opieki okołoporodo-

wej w okresie ciąży, porodu oraz połogu: 
- dotychczasowy model opieki lub
- opiekę u świadczeniodawcy realizującego umowę 
w ramach: ,,Koordynowana opieka nad kobietą 
w ciąży (KOC)”
Świadczenie ,,Koordynowana opieka nad 

kobietą w ciąży (KOC)”,
zwiększa zakres fi nansowanych przez Narodowy 

Fundusz Zdrowia świadczeń realizowanych przez 
położną, poprzez wyodrębnienie produktów dedyko-
wanych wyłącznie dla położnych:

89.04 Opieka pielęgniarki lub położnej
89.041 Badanie i porada położnej prowadzącej 
ciążę
89.042 Edukacyjna wizyta położnej w okresie 
21-31 tyg. ciąży
89.043 Edukacyjna wizyta położnej w okresie 
32 tydzień do porodu
89.044 Wizyta patronażowa położnej
89.045 Edukacyjna wizyta laktacyjna
89.05 Opieka pielęgniarki lub położnej – wizyta 
domowa
Wg NFZ wymiernym efektem wprowadzonych 

zmian ma być kompleksowa opieka medyczna nad 
matką i dzieckiem, poprawa komfortu i poczu-
cia bezpieczeństwa kobiet w okresie ciąży, porodu 
i połogu, możliwość zgłoszenia do programu na każ-
dym etapie ciąży, całodobową możliwość kontaktu 
telefonicznego oraz możliwość uzyskania konsultacji 
24h/dobę, zmniejszenie umieralności okołoporodo-
wej, a także mniejsza liczba cięć cesarskich.
Koordynatorem (KOC) w Śląskim OW NFZ jest 
p. Danuta Wochnik
tel. 32 735 15 75, e-mail: koc@nfz-katowice.pl

Mgr położnictwa Anna Stachulska
Specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. 

Prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach
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Sprawozdanie z I Konferencji Naukowo-Szkoleniowej
Śląska Transplantologia-10 lat 

przeszczepów wątroby w SPSK-M 
w Katowicach

Mgr  piel. Jolanta Domalik
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 
SPSK-M im. A. Mielęckiego w Katowicach

Dnia 19 lutego 2016 roku w Sali wykładowej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Che-
mioterapii Onkologicznej w Katowicach odbyła się I Konferencja Naukowo-Szkolenio-
wa pt. „Śląska transplantologia-10 lat przeszczepów wątroby”. Konferencja zosta-
ła zorganizowana przez Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 
SPSK-M w Katowicach, zaś poruszana tematyka dotyczyła szerokiego zakresu zagad-
nień związanych z transplantologią.

Konferencję swoją obecnością uświetniło 
wielu wspaniałych gości m.in. Krajowy Kon-
sultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej 
prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka, Wo-
jewódzki Konsultant w dziedzinie Transplan-
tologii Klinicznej dr hab. n. med. Grzegorz 
Budziński, Lekarz Naczelny SPSK-M lek. 
med. Iwona Rakoczy, Pielęgniarka Naczel-
na SPSK-M mgr Danuta Rudzka-Cesarz, 
Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego dr n. med. Beata 
Ochocka, Przewodnicząca ORPIP w Katowi-
cach mgr Anna Janik, V-ce Przewodniczą-
ca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego dr n. med. Wiesława 
Kołodziej.

Uroczystego otwarcia i przywitania uczest-
ników dokonała lek. med. Iwona Rakoczy-Le-
karz Naczelny SPSK-M w Katowicach oraz mgr 
Danuta Rudzka-Cesarz- Pielęgniarka Naczel-
na SPSK-M, mgr Jolanta Kulińska-Kasprzak 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii 
Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej, 
członek komitetu organizacyjnego, zaś popro-
wadzeniem konferencji i czuwaniem nad pra-
widłowym jej przebiegiem zajęła się lic. piel. 
Joanna Prandzioch- Przewodnicząca Zespołu 
ds. Pielęgniarstwa Chirurgicznego przy ORPIP 
w Katowicach i Przewodnicząca komitetu or-
ganizacyjnego.

Pierwszy wykład nt. „10 lat przeszcze-
pów wątroby-aspekty chirurgiczne” wy-
głosił Krajowy Konsultant w dziedzinie Trans-
plantologii Klinicznej prof. dr hab. n. med. 
Lech Cierpka, Ordynator Oddziału Chirurgii 

Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej 
w Katowicach. W wygłoszonej prelekcji, 
w sposób niezwykle ciekawy, przedstawione 
zostały wszystkie wskazania, przeciwwska-
zania, techniki operacyjne przeszczepiania 
wątroby oraz dylematy z jakimi zmaga się 
chirurg transplantolog. W swoim wystąpieniu 
Pan profesor przedstawił także historię prze-
szczepiania wątroby w katowickiej klinice, 
pierwsze sukcesy, ale i porażki, podkreślając 
jednocześnie jak wielką szansą i nadzieją na 
normalne życie, dla wielu chorych, jest „nowa 
wątroba”.

Drugi wykład nt. „Rola Koordynato-
ra Poltransplantu - doświadczenia wła-
sne” przedstawiła dr n. med. Sylwia Sek-
ta –Koordynator Regionalny Poltransplant. 
W swoim wystąpieniu Pani doktor szczegółowo 
omówiła na czym polega praca koordynato-
ra przeszczepów, zaś na podstawie własnych 
doświadczeń przedstawiła wiele trudnych 
sytuacji z jakimi nie raz musi się zmierzyć 
w swej codziennej pracy. Podczas wykładu 
podkreślono także, jak istotna jest współpraca 
koordynatora z zespołem transplantacyjnym, 
ale także z biorcą narządu i jego rodziną oraz 
zespołem lekarsko-pielęgniarskim przygoto-
wującym pacjenta-biorcę do przeszczepienie 
narządu.

Kolejny wykład nt. „Osiągnięcia higieny 
–od starożytności do dnia dzisiejszego” 
wygłosiła Pani dr n. med. Beata Ochocka 
Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniar-
stwa Epidemiologicznego. W swojej prelek-
cji Pani doktor w bardzo ciekawy i barwny 
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sposób przedstawiła zasady i metody dbania 
o higienę osobistą, począwszy od starożytności, 
a skończywszy na czasach współczesnych.

Mgr Iwona Religa Pielęgniarka Oddziało-
wa OIT SPSK-M w Katowicach, przedstawiła 
wykład na temat „Transplantacja wątroby 
w aspekcie pielęgniarki anestezjologicz-
nej”, w którym omówione zostały elemen-
ty anestezjologicznej opieki nad pacjentem 
w trakcie trwania zabiegu przeszczepiania wą-
troby, ale także rola pielęgniarki opiekującej 
się pacjentem w pierwszych dobach po zabie-
gu operacyjnym.

Wykład na temat „Wieloaspektowość 
opieki nad pacjentem po allogenicznym 
przeszczepie narządowym” przedstawiła 
Pani Sabina Żak pielęgniarka Oddziału Chi-
rurgii Rekonstrukcyjnej w Centrum Onkologii 
w Gliwicach. Zagadnienia dotyczące opieki 
nad pacjentem po przeszczepie narządowym 
zostały przedstawione na przykładzie wzru-
szającej historii pacjenta po przeszczepie 
krtani, tarczycy i skóry okolicy szyi z powodu 
raka krtani.

„Najczęściej występujące problemy 
pielęgnacyjne u pacjentów w pierwszych 
dobach po transplantacji nerki” to te-
mat wykładu Pani mgr Justyny Zachciał, 
z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we 
Wrocławiu, która bardzo dokładnie omówi-
ła niewydolność nerek i jej przyczyny oraz 
wskazania do przeszczepienia nerki, a także 
problemy lecznicze, pielęgnacyjne, z którymi 
zmaga się zespół lekarsko-pielęgniarski spra-
wujący opiekę na pacjentem po przeszczepie 
nerki.

Kolejny wykład na temat „Zasady odży-
wiania po transplantacji szpiku” wygłosi-
ła mgr Krystyna Widawska, która w swoim 
wystąpieniu przedstawiła zasady odżywiania 
pacjentów po przeszczepie szpiku, zwracając 
szczególną uwagę na sposób przygotowania 
posiłków i rodzaj produktów, których pacjenci 
z obniżoną odpornością powinni unikać.

Mgr Jolanta Domalik – pielęgniar-
ka Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej 
i Transplantacyjnej w Katowicach przedsta-
wiła wykład na temat „Zasady odżywia-
nia po przeszczepach narządowych-
-czy żywienie po przeszczepie nerki ma 

znaczenie?”. W trakcie wykładu przedsta-
wiono zasady odżywiania pacjentów po prze-
szczepie nerki, ze szczególnym uwzględnie-
niem wzbogacania lub eliminowania z diety 
składników pokarmowych ze względu na 
przyjmowanie glikokortykosteroidów i leków 
immunosupresyjnych.

Wykład mgr Barbary Kotlarz ze ŚUM 
w Katowicach na temat „Przebieg ciąży 
u pacjentek po transplantacji” poruszył 
trudną tematykę prowadzenia ciąży u kobiet 
po przeszczepie, co dla wielu lekarzy i położ-
nych jest wielkim wyzwaniem, przede wszyst-
kim ze względu na konieczność przyjmowa-
nia leków immunosupresyjnych. Poza tym 
w trakcie wykładu zostały przedstawione hi-
storie kobiet, które pomimo potencjalnych 
trudności, podjęły ryzyko i urodziły zdrowe 
dzieci.

Następny wykład na temat „Życie po 
transplantacji – edukacja biorcy i jego 
najbliższych” przedstawiła mgr Katarzyna 
Marciniak pielęgniarka Pracowni Endoskopii 
SPSK-M w Katowicach. Podczas wykładu zo-
stały szczegółowo omówione zasady dotyczą-
ce stylu życia, przyjmowania leków i sposobu 
odżywiania, o których pacjent po przeszczepie 
i jego rodzina nie powinien zapominać.

„Problemy fi zjoterapeutyczne u pa-
cjentów po transplantacji wątroby” to te-
mat wykładu, który wygłosiła mgr fi zjotera-
pii Honorata Łada-Krzemińska poruszając 
w nim zagadnienia dotyczące rodzaju i z akre-
su ćwiczeń prowadzonych, w poszczególnych 
dobach, u pacjentów po przeszczepie wątroby.

Ostatni wykład konferencji na temat „Pie-
lęgnacja rany po transplantacji” przed-
stawiła Pani Iwona Giluk- pielęgniarka 
opatrunkowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, Na-
czyniowej i Transplantacyjnej w Katowicach, 
w którym przedstawiła preparaty lawasepty-
ków i antyseptyków oraz rodzaje opatrunków 
specjalistycznych, podkreślając jednocześnie, 
jak ważny jest odpowiedni dobór opatrunku 
do charakteru rany.

Dziękujemy wszystkim gościom, prelegen-
tom i uczestnikom za wspólne pogłębianie 
wiedzy na temat transplantacji narządów i już 
dzisiaj zapraszamy na kolejną konferencję. 

Do zobaczenia za rok!
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Adaptacja do życia w chorobie 
czyli jak żyć z przewlekłą chorobą nerek

Mgr piel. Anna Janus 
Specjalista piel. nefrologicznego, 

przewodnicząca zespołu ds pielęgniarstwa 
nefrologicznego przy ORPiP w Katowicach, 

członek zarządu Pol.Tow. Piel. Nefrologicznych 
Fresenius NephdroCare Zabrze

Przewlekła choroba nerek( PChN) jest niestety procesem nieodwracalnym i pro-
gresywnym. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) PChN jest proble-
mem społecznym. Częstotliwość zachorowania wynosi od 8-16 % w skali świa-
towej. Szacuje się, iż średnio w Polsce problem dotyczy ponad 4 mln chorych. 
Liczba ta stale wzrasta, głównie ze względu na lekceważenie zaleceń dotyczących 
leczenia cukrzycy i nadciśnienia tętniczego. Rozwijające się schorzenie wiąże się 
z częstymi hospitalizacjami, powikłaniami, a także w stosunku do zdrowej populacji 
przedwczesnym zgonem.

Niewydolność nerek to stan, w którym fi l-
tracja kłębuszkowa nie jest wystarczająca, 
by we właściwy sposób usunąć zbędne pro-
dukty przemiany materii. Dochodzi do dere-
gulacji endokrynologicznej i zaburzeń wodno- 
elektrolitowych. Mimo, iż choroba przebiega 
w 5 stadiach to wielu pacjentów dowiaduje się 
o jej istnieniu dopiero w momencie kiedy docho-

dzi do krańcowego stadium schorzenia i wyma-
gane jest rozpoczęcie terapii nerkozastępczej. 
Ogranicza to możliwość przygotowania pacjen-
ta zarówno psychicznego jak i fi zycznego. 

W dzisiejszych czasach leczenie nerko-
zastępcze stało się powszechnie dostępne, 
a jakość prowadzonej terapii pozwala cho-
remu na dłuższe życie. Mimo to sama obec-
ność przewlekłej choroby wiąże się z wystę-
powaniem lęku, stresu i depresji. Rozpoznane 
schorzenie pociąga za sobą wiele niekorzyst-
nych zmian w życiu pacjenta. Dezorganiza-
cja dotyczy życia rodzinnego, zawodowego 
i społecznego. Wymaga wdrożenia wielu no-
wych działań związanych z procesem leczenia, 
a wprowadzone zmiany mają niestety charak-
ter permanentny. Konieczność częstych wizyt 
w ośrodku dializ wymaga podporzadkowania 
dotychczas podejmowanych aktywności do 
schematu leczenia. 

Bardzo często pierwszą reakcją chorego 
jest wypieranie. Dopóki choroba nie pociąga 
za sobą uciążliwych objawów trudno wynego-
cjować od pacjenta stosowanie się do zaleca-
nych wskazówek. Bagatelizowane są często 
zalecenia dotyczące modyfi kacji żywienia, re-
gularnego stosowania leków, a nawet zdarza 
się samowolne opuszczanie zabiegów dializy. 
Dopiero pogarszający się stan zdrowia uświa-
damia choremu istnienie schorzenia. 

Niejednokrotnie stan zdrowia nie pozwala na 
podjęcie jakiekolwiek pracy, niezależnie od kom-
petencji zawodowych. Taka sytuacja skutkuje 
obniżeniem się statusu ekonomicznego rodziny, 
a także przede wszystkim uniemożliwia chore-
mu samorealizację, co prowadzi do obniżania 
poczucia własnej wartości. Całokształt zmian 



29

jakie wymusza obecność choroby w życiu pa-
cjenta prowadzą do stresu w pojęciu psycholo-
gicznym. Często skutkuje to frustracją związa-
ną z uzależnieniem własnego zdrowia od osób 
trzecich. Złość wyładowywana jest zazwyczaj 
na najbliższych lub pracownikach medycznych. 

Sposoby radzenia sobie ze stresem są różne 
i zależne od wielu czynników. Reakcja zwykle 
jest spontaniczna i indywidualna, a postępowa-
nie pacjenta można zakwalifi kować do któregoś
z podstawowych stylów zachowań.

W stylu zadaniowym człowiek w obliczu 
jakiegoś zagrożenia , w omawianym przypad-
ku dotyczy utraty zdrowia, koncentruje się na 
racjonalnych przesłankach i stara się znaleźć 
alternatywne sposoby rozwiązania. Towarzy-
szące temu emocje znajdują się na drugim 
miejscu. Pacjent „zadaniowy” wierzy że można 
dalej funkcjonować z chorobą, stara się wie-
dzieć o niej jak najwięcej. Nie skupia się na 
negatywnych emocjach.

W stylu unikowym pacjent stara się od-
wrócić uwagę od choroby, zminimalizować 
pojawiające się objawy. Nie dopuszcza do 
świadomości obecności jakichkolwiek niedo-
magań , próbuje poprawić sobie nastrój po-
przez kierowanie świadomości na inny tor. 
Chory stara sobie znaleźć tyle zajęć by nie 
mieć czasu myśleć o dolegliwościach. Uciecz-
ka może przyjmować dwie postacie ucieczkę
w czynności lub ucieczkę w kontakty towarzy-
skie. Problem może być poważny gdy wybraną 
przez chorego „formą zapomnienia” będzie al-
kohol. 

W stylu emocjonalnym chory koncentruje 
się na własnych odczuciach, przeżyciach zwią-
zanych z chorobą. Zwykle dominują uczucia 
negatywne takie jak: poczucie żalu, krzywdy, 
bunt, zazdrość w stosunku do osób zdrowych. 
Postawa zwykle skutkuje pesymizmem , sta-
nowi metodę na odreagowanie, natomiast jeśli 
trwa zbyt długo może prowadzić do depresji.  

Adaptacja do życia z chorobą jest zawsze 
procesem złożonym i zależnym od wielu czyn-
ników. Zwykle w początkowym okresie cho-
remu towarzyszą głównie negatywne emocje. 
Pacjent, albo skupia się na własnych emo-
cjach lub stara się nie dostrzegać problemu. 
Od ilości wsparcia jakie otrzyma zależy czas 
trwania buntu czy depresji. Zaangażowanie 
rodziny chorego wpływa pozytywnie na prze-

bieg procesu. Zadaniem personelu jest przede 
wszystkim okazywanie choremu zrozumienia 
i empatii. 

Z badań przeprowadzonych przez Wajduch 
M i wsp. na 102 pacjentach z przewlekłą cho-
robą nerek wynikło, iż u hemodializowanych 
chorych w związku z rozpoczęciem terapii ner-
kozastępczej często obserwowano całą gamę 
uczuć, od silnego lęku do obojętności. Wywnio-
skowano, iż z uwagi na niski poziom mobiliza-
cji psychicznej, ta grupa chorych może stano-
wić grupę trudną do współpracy, co znacząco 
podnosi rolę pielęgniarki w procesie adaptacji 
pacjenta. Okazywanie empatii przez personel 
skutkuje zadowoleniem z opieki i mniejszym 
odsetkiem postaw roszczeniowych. Wystrze-
gać się jednak należy oceniania zachowania 
chorego, przyklejania etykiety, osądzania czy 
obwiniania. 

Wspomnienie pacjenta stacji dializ 
przedstawia sposób radzenia sobie z taką 
właśnie sytuacją stresową, gdy nagle dia-
metralnie całkowicie zmienia się życie 
człowieka…

Mam obecnie 39 lat. Kiedy miałem lat 
18-cie trafi łem do kliniki i okazało się że moje 
nerki nie pracują i muszę być dializowany. Za-
łożyli mi cewnik i podłączyli do jakiegoś „wiel-
kiego pudła”. Bardzo się bałem, płakałem, my-
ślałem co to będzie dalej. Lekarze powiedzieli, 
że moje nerki nie pracują i trzeba będzie moją 
krew tak oczyszczać trzy razy w tygodniu. Bar-
dzo się obawiałem pierwszej dializy, ale pielę-
gniarki były bardzo miłe co dodało mi otuchy. 
Wróciłem do domu i nadal byłem przygnębio-
ny. Lekarze tylko zabraniali: „nie jedz tego 
i tamtego , nie biegaj, nie przemęczaj się” a ja 
chciałem dalej żyć normalnie. Nie chciałem się 
z tym pogodzić 

Pielęgniarki, lekarze cierpliwie tłumaczyli po 
co te wszystkie ograniczenia i zakazy. Jak wy-
szedłem ze szpitala uznałem w końcu, że nie 
chce tak dalej żyć, muszę się wziąć w garść. 
Nie myślałem o chorobie. Starałem się stoso-
wać do tego co mówili lekarze i pielęgniarki. 

Zapisywałem na karteczkach wszystkie pły-
ny jakie wypijałem i pomyślałem, że muszę 
sobie „opracować strategię”. Wszystkie kubki 
są podobne i mają prawie tyle samo mililitrów, 
więc wszystkie miałem precyzyjnie wymierzo-
ne. Po pewnym czasie do kogokolwiek przysze-
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dłem i cokolwiek wypijałem mogłem oszacować 
ile płynów przyjąłem. W okresie letnim kiedy 
jest ciepło i częściej się ruszam mogę wypijać 
więcej. Szczególnie się pilnuję w okresie zimo-
wym bo wiem, że wtedy jak nie mam ruchu ła-
twiej się przewadniam. Mam też w domu wagę 
i codziennie się ważę. Dzięki temu umiem, oce-
nić ile już wypiłem, czy przesadziłem, czy też 
mogę sobie jeszcze pozwolić. Od tego czasu 
nie mam problemów z przyborami raczej po 
dializie zawsze osiągam „suchą masę”. 

Robiłem też nadal to co kocham najbar-
dziej- grałem w piłkę. Dzięki temu czułem się 
wyśmienicie i miałem coraz więcej siły. Nieste-
ty po pewnym czasie zaczęły mi dokuczać bóle 
kolan. Stało się to dość uciążliwe, musiałem 
zrezygnować z piłki. Ale nie chciałem przestać 
się ruszać, Dzięki temu miałem więcej siły i po-
stanowiłem grać w kosza. Wiedziałem, ze mu-
szę oszczędzać przetokę i ją chronić. Nauczy-
łem się czerpać radość z gry i chronić „szant” 
jednocześnie. 5 lat temu kupiłem sobie rower. 
Dzięki temu, że się tyle ruszam czuję się wy-
śmienicie, a ostatnio jak miałem konsultację 
kardiologiczną to lekarz był zszokowany jak 
pomyślnie przeszedłem test wysiłkowy, mimo 
tylu lat choroby. Zauważyłem też, że jak dużo 
się ruszam to nie tylko mogę więcej wypić, ale 
spada mi też masa ciała. To może być niebez-
pieczne,( bo moja masa nie jest wielka) no 
i mogę się znowu przewodnić. Więc zmieniłem 
trochę styl odżywiania : mniej wypijam, za to 
staram się po wysiłku coś zjeść, żeby „masa” 
mi nie spadała bo wtedy tracę kontrolę nad sy-
tuacją, no i pojawiają się od razu wyższe war-
tości ciśnienia- to sygnał że coś nie gra. 

Zaraz jak zacząłem się dializować nie mia-
łem problemów z potasem, zdarzało się na-
wet, że przesuwali mi dializę bo miałem niskie 
wartości. To ja sobie pozwoliłem frytki, owoce 
i tu  buch nagle 7,25 mmol/l.. Wystraszyłem 
się pomyślałem, że tak nie mogę. Jak coś lu-
bię to muszę „opracować strategię jak to jeść”. 
A że uwielbiam frytki to wymyśliłem, że obgo-
tuję ziemniaczki, potem je osmażę i mam frytki 
pozbawione potasu. Kiedy okresowo pojawiają 
się truskawki, czy inne owoce ,warzywa, to so-

bie zjem tylko niewiele i wtedy np. ograniczam 
już warzywa do obiadu. Mama już wie jak ma 
dla mnie gotować. Zauważyłem ,że jak jem ar-
buza, czy jeżyny to potas mi nie skacze bar-
dzo, ale i tak kontroluję ile jem. Arbuz ma dużo 
wody jem go jak wiem, że pójdę grać w piłkę 
i wypocę część wody, a potasu też się pozbę-
dę- znowu korzyści (… śmiech..)

Staram się unikać tych pokarmów co mają 
dużo fosforu, (rybę np. jem raz w miesiącu 
,mimo że lubię). Jak zjem już to myślę następ-
ny dzień by nie jeść fosforu za dużo i ostat-
nio dzięki tej metodzie nie mam podniesionych 
wartości w badaniach okresowych. 

W kwietniu minie 21 lat jak jestem dializo-
wany i mogę powiedzieć że czuję się świetnie. 
Pewnie, że czasem dolegają mi bóle kostne, 
ale daje radę. Cieszę się, że mam tyle siły, że 
mogę biegać czuję się wtedy wolny, nie do-
pada mnie depresja, mam dużo sił i czuje że 
mogę jeszcze wiele zrobić, mimo mojej choro-
by. Przyznam, że staram się stosować, co mi 
zalecają lekarze i pielęgniarki. Zawsze mogę 
liczyć na pomoc z ich strony.  Przez lata tro-
chę rzeczy się przydarzyło, leżałem w szpitalu   
z powodu nadciśnienia, ale udało się wszystko 
unormować. Złapałem wirusa HCV, ale dzięki 
mojej zapartej postawie  wszystko jest w po-
rządku Lekarze kazali mi ograniczać sporty, ale 
nie bardzo chciałem ich słuchać.. Czuję że to 
dzięki temu że nadal jestem aktywny żyję nor-
malnie. Cieszę się, że mogę się 

Walczę obecnie z obniżeniem poziomu „pa-
rathormonu” bo wyniki są wysokie, a chciał-
bym dbać o swoje kości i myślę że z tym też 
dam sobie radę. Doktor obiecał, że do jakiegoś 
programu mnie wpisze, jak uregulujemy stęże-
nia wapnia w surowicy. 

Zachęcam każdego, kto jeszcze ma siły by 
się ruszać, w miarę możliwości. Mnie to  po-
zwala  nie myśleć o chorobie i ograniczeniach 
jakie niesie ona ze sobą.  Ja nie myślę tylko że 
jestem chory, ale czuję że nadal jeszcze wiele 
mogę

Opowiadał MKF.

Gorąco dziękuję  Panu MKF, że zechciał opowiedzieć o swoich odczuciach i dylematach związa-
nych z chorobą. 
Jestem pełna podziwu dla tak pozytywnej i odpowiedzialnej postawy, która jest świetnym przy-
kładem dla innych,  że jednak można mimo przewlekłej ciężkiej choroby żyć aktywnie, czuć się 
dobrze, spotykać się z przyjaciółmi i cieszyć życiem. 

 Z wyrazami szacunku Anna Janus
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Dieta w profi laktyce przeciwnowotworowej
Mgr pielęgniarstwa Iwona Woźniak   

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego 
przy OIPIP w Katowicach

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) ponad 14 mln osób rocznie 
dowiaduje się, że ma rozpoznaną chorobę nowotworową a dane przygotowane przez 
IARC (International Agency for Research on Cancer) wskazują na liczbę wzrostu  cho-
rych na nowotwory z 14 mln do 24 mln do roku 2035. 

W Polsce do 29.02.2016 wydano 263 490 
Kart Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego, 
wykonano diagnostyk wstępnych 43 251, wy-
konano diagnostyk pogłębionych 79 014, zwo-
łano 131 135 konsyliów (w styczniu 2015 roku 
weszły w życie zmiany wprowadzające tzw. 
pakiet onkologiczny na podstawie Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 
roku w sprawie wzoru karty diagnostyki i le-
czenia onkologicznego).

European Prospective Investigation into 
Cancer and Nutrition (EPIC) jest wieloośrod-
kowym, prospektywnym badaniem kohorto-
wym oceniającym związek między żywieniem, 
stylem życia, ryzykiem nowotworów i chorób 
przewlekłych z uwzględnieniem czynników 
genetycznych i hormonalnych. Od 1992 roku 
obserwacji poddano 521457 osób z 10 państw 
europejskich: Francji, Holandii, Grecji ,Włoch, 
Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Danii, 
Norwegii, Szwecji. EPIC to największe poje-
dyncze źródło danych dostępnych na świecie 
etiologii nowotworów, zebranych na podstawie 
wieloletnich badań i analiz. 

 Zachowania zdrowotne już od dzieciństwa 
kształtują się, ulegają zmianą, ulepszeniu 
i modyfi kowaniu w ciągu całego życia, a więc 
w toku oddziaływań środowiskowych, kulturo-
wych, społecznych, politycznych i edukacyj-
nych wraz ze sferą socjoekonomiczną i psy-
chologiczną.

Znawcy oceniają, że zachorowania na 
nowotwory złośliwe w populacjach za-
chodnich są spowodowane między innymi 
przez czynniki środowiskowe, m.in. zacho-
wania społeczno-kulturowe i zasady żywienia.

Ważne są również inne aspekty życia 
poza stosowaną dietą:

wykształcenie, obciążenia rodzinne, aktu-
alny stan zdrowia (przebyte choroby, zabie-
gi operacyjne), rodzaj wykonywanej pracy 
(uwzględnienie narażenia na potencjalne czyn-
niki onkogenne),spożywanie alkoholu, palenie 
papierosów, stosowanie hormonalnych leków.

Już w starożytnej Grecji interesowano się 
sprawami żywienia i leczenia.

 Związek pomiędzy żywieniem a sta-
nem zdrowia wykazał już ponad 2,5 ty-
siąca lat temu Hiopokrates, który jest 
uważany za autora wielu ciekawych 
wskazówek i poglądów m.in., że zdro-
wa dieta daje skutki tylko w powią-
zaniu z normalnym trybem życia oraz 
„Niech żywność będzie twoim lekiem, 
a lek żywnością” 

Dwukrotny noblista Linus Pauling 
twierdził ,że „optymalne żywienie jest 
medycyną jutra”.

Wielkie przemiany w stanie wiedzy 
związanej z żywieniem nastąpiły do-
piero przy końcu XVIII i w początkach 
XIX wieku, wpływ na to miały liczne 
odkrycia ,wynalazki w nauce i technice, 
zmieniając sposób produkcji i użytko-
wania żywności oraz sposób odżywia-
nia się człowieka. 

Najbardziej zasłużonymi w rozwoju 
nauki o żywieniu polskimi uczonymi są: 
Jędrzej Śniadecki, Marceli Nencki ,Leon 
Marchlewski, Henryk Malarski, Stani-
sław Bądzyński , Kazimierz Funk ,Alek-
sander Szczygieł.

W roku 1802 zapoczątkowano ba-
dania nad epidemiologią nowotworów 
w Londynie powołując Towarzystwo 
Badań nad Naturą i Leczeniem Raka 
(Society for Investigating the Nature 
and Cure of Cancer). 
Od 2005 roku jest organizowany Dzień Wal-

ki z Rakiem pod egidą Międzynarodowej Unii 
do Walki z Rakiem (UICC).

Z inicjatywy Polskiej Unii Onkologii od 2008 
roku 4 lutego organizowane są dni otwarte 
w placówkach onkologicznych w ramach Mię-
dzynarodowego Dnia Walki z Rakiem.

Na obecną przyczynę zaniedbywania zdrowe-
go i racjonalnego żywienia ma wpływ zmieniają-
ce się środowisko oraz obecne tempo życia. 

W opublikowanych badaniach naukowych 
David Se rvan-Schre iber, fran cu ski neu rop sy-
chia tra, stwierdził, że ponad 80% no wo two rów 
to efekt złej diety i nie od po wied nie go stylu ży-
cia. Autorzy książki profesor Umberto Veronesi 
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i Mario Pappagallo „Z rakiem walczy się przy 
stole” uważają, że raka można uniknąć, stosu-
jąc odpowiednią dietę i zdrowy tryb życia. 

Naukowcy Amerykańskiego Instytutu Ba-
dań nad Rakiem uważają, że przestrzega-
nie opracowanych przez nich zaleceń diete-
tycznych dotyczących roli diety i stylu życia 
w prewencji nowotworów zmniejsza o 30 - 40-% 
ryzyko ich powstania. 

 Substancja czy też związek mający wpływ 
na powstawanie nowotworów to: kancerogen 
(kancerogeny chemiczne, kancerogeny fi zycz-
ne, czynniki biologiczne),który powoduje mu-
tację materiału genetycznego.

Nie bez znaczenia są powstające 
w żywności wskutek przechowywania lub 
przetwarzania związki rakotwórcze i mu-
tagenne. 

Występujące w produktach spleśniałych afl a-
toksyny są substancjami rakotwórczymi oraz 
akryloamid powstający w produktach skrobio-
wych, takich jak frytki, podczas obróbki cieplnej 
w wysokiej temperaturze może mieć związek 
z wystąpieniem raka macicy i jajników. 

Stosowanie suplementów beta- karotenu 
sprzyja również karcenogenezie.

Ryzyko powstania raka skóry zmniejsza się 
wraz ze zwiększeniem spożycia kwasów tłusz-
czowych z rodziny omega 3 (EPA i DHA).

Dioksyny, pestycydy, metale ciężkie, 
to związki rakotwórcze i mutagenne wy-
nikające z obecności substancji dostają-
cych się do żywności w związku z zanie-
czyszczeniem środowiska. 

 W najzdrowszej diecie świata proponu-
ją odejście od liczenia wyłącznie kalorii, białka, 
węglowodanów i tłuszczów, które bardzo łatwo 
można znaleźć w żywności, na rzecz wyróżnia-
nia produktów, które na 1 kcal mają najwięcej 

wapnia, błonnika, karotenoidów, kwasu folio-
wego, żelaza, magnezu, niacyny, witaminy C, 
witaminy B12, cynku, antyoksydantów oraz in-
nych składników odżywczych. 

Ochronną rolę w profi laktyce onkologicznej 
odgrywa witamina E i C, foliany oraz błonnik 
pokarmowy.

Zalecana kuchnia śródziemnomorska składa 
się ze świeżych ryb, warzyw i owoców (co naj-
mniej 5 porcji dziennie) oliwy, ziół i wina. 

Na zmniejszenie wystąpienia nowotworów 
ma również wpływ spożywania soków warzyw-
nych, które mają mniej cukru.

Stwierdzono, że istotny wpływ na nowotwo-
rzenie ma otyłość, będąca wynikiem spożycia 
nadmiernej ilości cukrów prostych przy niskiej 
aktywności fi zycznej.

Ryzyko nowotworów w otyłości jest spo-
wodowane między innymi mechanizmami 
przewlekłych procesów zapalnych, produkcją 
estrogenów przez tkankę tłuszczową, podwyż-
szonym poziomem insuliny. 

Do najzdrowszych produktów na świecie 
zaliczono: zieloną herbatę, ryby ,czosnek, 
brokuły, sok z granatów, kapustę, orzechy, 
cebule, jajka, jabłka, jagody, fasolę, mięso, 
mleko. 

W diecie naturalnej i z nieprzetworzo-
nej żywności obecnych żyjących stulat-
ków (japońska wyspa Okinawa, Campo-
dimele; wieś na południu Włoch, Bama; 
powiat w południowych Chinach, grecka 
wyspa Symi i Hunza; dolina w Pakista-
nie), znajdują się przede wszystkim świeże 
owoce, ryby ,warzywa, soja, ziarna z pełnych 
zbóż, nasiona i orzechy oraz przebywanie na 
świeżym powietrzu, ruch i unikanie stresu. 

Piśmiennictwo u autora

Konkurs 
„Mój sposób na  profi laktykę chorób  nowotworowych”

Proszę o napisanie w jaki sposób staramy się w życiu codziennym stosować profi laktykę 
zapobiegania chorobom nowotworowym w stosunku do siebie, rodzin lub w miejscu pracy.

Komisja konkursowa składa się z członków  Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego. 

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie  nagród za zdobycie I, II, III miejsca 
będzie miało miejsce w dniu 7.10.2016 roku na konferencji „NOMED 2016” 

w Domu Lekarza w Katowicach.
Osoby zainteresowane udziałem w konkursie proszę o przesłanie swojej pracy do dnia 
31.08.2016 roku na adres:
Iwona Woźniak Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego. 
OIPIP Ul. Francuska 16, 40-027 Katowice

Proszę o podanie adresu, numeru telefonu w celu skontaktowania się z autorami 
nagrodzonych  prac.
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 WAŻNA INFORMACJA DZIAŁU 
KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

Dział Kształcenia Podyplomowego OIPIP w Katowicach uprzejmie informuje, 
że w związku z realizacją kursów na podstawie nowych programów kształcenia 
zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia zmieniły się zasady realizacji kształcenia 
w wielu aspektach:

1. Aktualnie do większości kursów kwalifi kacyjnych wymagane jest posiadanie 
innych kursów specjalistycznych,  głównie EKG, RKO – pielęgniarka/położna 
przystępując do kursu kwalifi kacyjnego zobowiązana jest legitymować się za-
świadczeniem o ukończonym kursie specjalistycznym wymaganym do wybra-
nego kursu kwalifi kacyjnego.

2. Zmianie uległy rodzaj oraz liczba godzin dydaktycznych – obecnie oprócz wy-
kładów i zajęć stażowych bardzo często zajęcia realizowane są w formie warsz-
tatów/seminariów/ćwiczeń w grupach i ćwiczeń symulowanych.

3.  Znacznie zmieniły się warunki zaliczenia zajęć teoretycznych i praktycznych. 
Aktualnie metody sprawdzania efektów kształcenia obejmują: zakres wiedzy, 
zakres umiejętności oraz zakres kompetencji społecznych. 

4. Obecnie wszystkie programy kształcenia przewidują dodatkowe godziny 
w ramach nakładu pracy własnej uczestnika kursu.

5. Zmianie uległy wymogi dotyczące kwalifi kacji kadry dydaktycznej (obecnie 
w wielu kursach kadra dydaktyczna powinna posiadać oprócz tytułu magistra 
pielęgniarstwa/położnictwa także specjalizacje w określonej dziedzinie pielę-
gniarstwa lub ukończony inny kurs).

Powyższe zmiany powodują , że uczestnik kursu zobowiązany jest  w trakcie 
realizacji kształcenia, do opracowania kilku/kilkunastu prac pisemnych w ramach 
zajęć teoretycznych oraz zaliczenia staży na podstawie dodatkowych prac pisem-
nych (proces pielęgnowania, opis/analiza przypadku). 

Informujemy, że wymogi te nie są wskazane przez kierowników kursu tylko 
są obligatoryjne dla każdego organizatora, który ma obowiązek realizacji kształ-
cenia zgodnie z wymogami programowymi i podlega kontroli Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

Wszystkich uczestników kursów prosimy o wyrozumiałość, jednakże wymogi 
określone przez kierowników kursów  wynikają z konieczności realizacji kształcenia 
na najwyższym poziomie, w oparciu o obowiązujące przepisy.

Hanna Dobrowolska
Dział Kształcenia Podyplomowego
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ZAPRASZAMY PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE NA BEZPŁATNE KURSY PODYPLOMOWE
ORGANIZOWANE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek:
Pielęgniarstwo onkologiczne

Pielęgniarstwo psychiatryczne

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – Część I
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – Część II

Instytucja Pośrednicząca: Ministerstwo Zdrowia Departament Funduszy Europejskich.

Realizator Projektu, Organizator Kształcenia: Klinika ffx Grażyna Maria Nowak z siedzibą w Warszawie, 
ul. Jurija Gagarina 30/7, 00-754 Warszawa

Biuro Projektu: Klinika ffx 05-515 Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 111A/2

W województwie śląskim w okresie realizacji projektu planowane są następujące edycje kursów:

KATOWICE - „Pielęgniarstwo onkologiczne” – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji we wrześniu 2016 r.
GLIWICE - „Pielęgniarstwo psychiatryczne” –  planowane rozpoczęcie w grudniu 2016 / styczniu 2017 r.
KATOWICE - „Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część I) – planowane rozpoczęcie w grudniu 2016 r.
KATOWICE-  „Ordynowanie leków i wypisywanie recept…” (Część II) – planowane rozpoczęcie pierwszej edycji 
w ostatni weekend lipca 2016 r.

Wymagania w stosunku do kandydatów:
• dla kursów kwalifikacyjnych – aktualne prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 6 miesięczne doświad-

czenie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza,
• dla kursów specjalistycznych* – aktualne prawo wykonywania zawodu,
• zamieszkanie i/lub zatrudnienie na terenie województw: dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowiec-

kiego, śląskiego lub wielkopolskiego. 

* Wyjaśnienie dotyczące kwalifikacji dla kursu „Ordynowania leków i wypisywania recept”:
Zgodnie z programem kształcenia kursu specjalistycznego Ordynowanie leków i wypisywanie recept do części I może przystąpić 
pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.), tj.:
–  pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia (studia magisterskie) na kierunku pielęgniarstwo 

lub położnictwo (tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa dotyczy również osób, które ukończyły studia jednolite);
– pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Natomiast do części II może przystąpić pielęgniarka albo położna, o której mowa w art. 15a ust. 2 powyższej ustawy tj.:
–  pielęgniarka i położna posiadająca dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia (studia licencjackie), na kierunku 

pielęgniarstwo lub położnictwo;
–  pielęgniarka i położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.
Warunki przystąpienia pielęgniarki albo położnej do kursu specjalistycznego w zakresie Ordynowania leków i wypisywania recept 

część I i II nie muszą być spełnione łącznie. To oznacza, że pielęgniarka albo położna posiadająca tytuł specjalisty w dziedzinie 
pielęgniarstwa nie musi posiadać dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo.

Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej projektu:
http://www.kadrymedyczne.pl/nowe-kwalifikacje

Kontakt z działem rekrutacji:
tel.: (12) 378 42 72
fax: (12) 398 19 93
e-mail: rekrutacja@klinikaffx.pl
www.kadrymedyczne.pl

Powyższe kursy realizowane są w ramach projektu „Nowe kwalifikacje dla pielęgniarek Dolnego Śląska, Łódzkiego, Mazowsza, Małopolski, Śląska 
i Wielkopolski” nr WND-POWR.05.04.00-00-0009/15 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Florencja Nightingale
przeciwniczka stereotypu i bierności

Pielęgniarka, mgr pedagogiki Krystyna Łukasz-Paluch
Członek Komisji Historycznej przy Zarządzie Oddziału
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach

Międzynarodowy Dzień Szpitalnictwa i Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek ob-
chodzone 12 maja w dzień urodzin Florencji Nightingale pionierki pielęgniarstwa − 
skłaniają do przypomnienia przemyśleń o pielęgniarstwie nowoczesnym, świeckim 
i kształceniu pielęgniarek u ich początku.

Najsłynniejsza z pielęgniarek mając bardzo 
staranne i wszechstronne wykształcenie ogól-
ne z dziedziny nauk przyrodniczych, historii, 
matematyki, muzyki, sztuk plastycznych, zna-
jomość czterech języków obcych, jako „pielę-
gniarka samouk” była autorką reformy opieki 
pielęgniarskiej i nowej koncepcji pielęgniar-
stwa. W 1851 r., mając 31 lat, wbrew woli 
bogatej, arystokratycznej rodziny ukończyła 
4 miesięczny kurs w Szpitalu w Kaiserswerth 
nad Renem, gdzie pastor Teodor Fliedner szko-
lił protestanckie diakonisy. 

Koncepcja świeckiego, nowoczesnego 
pielęgniarstwa Florencji Nightingale uj-
mowała pielęgniarstwo jako odrębną i sa-
modzielną dziedzinę, opartą na prawach 
i zasadach naukowych które „rządzą ży-
ciem i śmiercią”. Wskazywała na potrzebę 
rozwoju naukowego  tej dziedziny rozu-
mianej jako „nowa sztuka i nowa wiedza”; 
i kształcenia pielęgniarek w systemie 
szkolnym, głównie kobiet posiadających 
już wykształcenie ogólne. Ideą przewod-
nią tej dziedziny powinno być dążenie, 
„aby było lepiej” − człowiekowi żyć, za-
chować zdrowie, aby procesy  zdrowienia 
przebiegały jak najkorzystniej oraz służe-
nie ludziom umierającym (cywilom i żoł-
nierzom). 

O pielęgniarskiej kadrze kierowniczej 
pisała: „Jeżeli mamy wymagać gorliwości 
i sumienności oraz postępu od pielęgnia-
rek, to należy im dać  przełożoną która by 
pod każdym względem mogła być dla nich 
przykładem. Awans nie powinien wynikać 
ze starszeństwa wieku lecz osobistych 
przymiotów, zasług, zacności, ciągłego 
dokształcania w sztuce szkolenia i kie-
rowania”. Jej hasło skierowane do pielę-
gniarek i nadzoru brzmiało: „Nie zastygaj-
my w przeciętności”.  

Przeciwstawiała się stwierdzeniom, że wy-
starczy być kobietą, mieć doświadczenie życio-
we i gotowość do poświęceń by zostać pielę-
gniarką. 

Uznawała „pielęgniarstwo jako powo-
łanie, i stawiała dobro chorego jako naj-
wyższy nakaz moralny; wymagając od 
pielęgniarek bardzo wysokiego poziomu 
moralnego”; podkreślała świeckość pie-
lęgniarstwa i tolerancję religijną zarówno 
w stosunku do kandydatek do Szkoły, jak 
i ludzi objętych opieką.

Niezwykłą wagę przywiązywała do 
kształcenia ustawicznego; stąd zaświad-
czenie o ukończeniu szkoły absolwentki 
otrzymywały dopiero po 3-4 latach pracy. 
„Uważała, że pielęgniarstwa można się 
tylko nauczyć przy łóżku chorego, w po-
koju chorego, na sali chorych”. „Wykłady 
i książki traktowała jako cenne środki po-
mocnicze”. 

W swoich rozważaniach podkreślała, 
iż zdobycie samodzielnego zawodu pielę-
gniarki przez kobiety stwarza możliwość  
podniesienia ich statusu społecznego, ka-
riery i satysfakcji zawodowej.

Praca nad procesem szkolenia pielęgnia-
rek i „wykwalifi kowane pielęgniarstwo” (które 
opisał Wł. Szenajch w książce Trzy pielęgniar-
ki)3, zrodziły się z doświadczeń F. Nightinga-
le zdobytych podczas wojny krymskiej z Rosją 
w latach 1854-1855. Realizacja projektu Szko-
ły rozpoczęła się od powstania w 1859 r. Fun-
duszu Nightingale na którym zebrano 44 ty-
siące funtów szterlingów, które były darem 
społeczeństwa, żołnierzy walczących na Kry-
mie; a kilka lat później subskrypcji i kwoty 
w wysokości 71 tyś. funtów szterlingów od kró-
lowej Brytanii i Irlandii Wiktorii (1819-1901). 
Zebrana kwota została przeznaczona na dom 
pielęgniarek przy nowo wybudowanym budyn-



36

ku Szpitala św. Tomasza w Londynie – który 
określany jest kolebką współczesnego pielę-
gniarstwa naukowego.

Szkołę pielęgniarską otwarto 24 czerw-
ca 1860 r., przyjmując 15 uczennic. Jak 
pisała J. Kaniewska-Iżycka (w I cz. Rozwój 
pielęgniarstwa w Polsce do roku 1950)4 i St. 
Poznańska (w Pielęgniarstwo wczoraj i dziś)5, 
Florencja Nightingale miała wtedy 40 lat, mię-
dzynarodową sławę, dziesiątki wydanych opra-
cowań, memoriałów, poradników, cennych 
pozycji (w tym „Wskazówki dotyczące szpi-
tali”, które były efektem 13-letnich studiów 
prowadzonych w różnych szpitalach i „Uwagi 
o pielęgniarstwie”) oraz bogatą korespondencję 
z wybitnymi ludźmi epoki wiktoriańskiej.

Głównymi przeciwnikami zorganizowania 
szkoły, (którą w pierwszym roku działalności 
ukończyło 13 uczennic) byli lekarze, którym 
(jak pisała F. Nightingale) odpowiadał ówcze-
sny 14-godzinny system pracy pielęgniarek 
i stanowisk pracy „równoważnych domowej słu-

żącej, która nie potrzebowała się wiele uczyć”. 
Tylko 4 lekarzy (doktorów medycyny) i 1 chi-
rurg (zgodnie z ówczesnym nazewnictwem) 
na 94 lekarzy i 79 chirurgów pracujących 
w 17 szpitalach w Londynie, podpisało sub-
skrypcję na fundusz Florencji Nightingale. 
Opinię lekarzy wzmacniały głosy kobiet z wyż-
szych sfer, którym nie przeszkadzało rozpo-
wszechnione pijaństwo, swoboda obyczajów 
i analfabetyzm niektórych pielęgniarek.

Rozmowy wstępne z kandydatkami 
przeprowadzała przełożona pielęgniarek, pani 
S. E. Wardropers; w czasie Jej nieobecności 
− F. Nightingale. Jedną z takich rozmów F. Ni-
ghtingale opisała w swojej opowieści szkocka 
powieściopisarka (pod pseudonimem Frances 
Murray), nauczycielka historii (autorka książki 
Lampa w mroku) przedstawiając losy młodziut-
kiej pielęgniarki Eufemii; która po ukończeniu 
szkoły wyjechała do Ameryki Północnej w 1867 r.

Pierwsze pytanie skierowane do „malutkiej 
i niezwykle szczupłej” adeptki dotyczyło wie-
ku, ponieważ  F. Nightingale uważała, że ”na-
wet dwadzieścia pięć lat to jeszcze zbyt mło-
dy wiek”; mając na myśli dojrzałość fi zyczną 
przyszłej pielęgniarki. Dalszy wątek rozmowy 
ogniskował się na doświadczeniu kandydatki 
w kontakcie z chorymi i jego wpływie na wybór 
zawodu. Następny blok pytań dotyczył: moty-
wacji wyboru zawodu pielęgniarki, środków do 
życia, spadku, planów osobistych, prawnych 
opiekunów. 

Ten fragment rozmowy F. Nightingale sko-
mentowała: „w mojej szkole nie ma miej-
sca dla zbiegłych uczennic czy też dla 
dziewcząt o wyimaginowanych preten-
sjach, przysparzają kłopotu, jest to tylko 
strata czasu, a poza tym są z nich marne 
pielęgniarki”. Uważała też, że pielęgniarki nie 
powinny wychodzić za mąż; zakaz ten złamano 
dopiero w 1898 r., kiedy pierwszą przewodni-
czącą Międzynarodowej Rady Pielęgniarek zo-
stała mężatka − Bedford Fenvick, przełożona 
pielęgniarek w szpitalu św. Bartłomieja w Lon-
dynie.

Jak pisała F. Murray, F. Nightingale w cza-
sie rozmowy z kandydatką analizowała rów-
nież treść listu polecającego. Charakteryzując 
adeptkę zapisała m.in.: „odważna, mądra, 
niezależna”. Czytając ostatnią z cech, F. Ni-
ghtingale dopowiedziała: „Niezależność nie 
ułatwi pani bynajmniej wykonywania za-
wodu, jaki pani wybierze”. „Jest to broń, 
którą radzę się posługiwać rozważnie − 
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ale bardzo też proszę, aby nie zardzewia-
ła, czasami trzeba ją użyć”. Pisząc dossier 
po zakończeniu rozmowy z Eufemią zanotowa-
ła m. in.: Zrobiła na mnie korzystne wrażenie. 
Wydała mi się prawdomówna, inteligentna, 
naturalna... To były cechy szczególnie cenione 
przez F. Nightingale.

W statucie Szkoły pielęgniarskiej 
F. Nightingale wyróżniano „panie pielę-
gniarki” i „pielęgniarki służebne”. 

„Panie pielęgniarki” posiadały wyższy po-
ziom wykształcenia ogólnego, pochodziły 
z wyższych sfer społecznych, same fi nansowa-
ły kształcenie. 

„Pielęgniarki służebne” stanowiły dziewczęta 
z niższych warstw w społeczeństwie, o niskim 

poziomie przygotowania ogólnego; a ich koszty 
kształcenia pokrywano z funduszu szkoły.

Dla obu grup uczennic okres wstępny trwał 
1 miesiąc, i pierwsza część szkolenia 1 rok; 
druga część dla „pielęgniarek służebnych” 
3 lata. Nauka związana była z obowiązko-
wym zamieszkaniem w internacie przyszpital-
nym. Podczas I roku plan nauczania obejmo-
wał m.in.: żywienie, terminologię medyczną 
i jej skróty, klasyfi kację pigułek i lekarstw, ich 
skład i zastosowanie, podstawy fi zjologii, pod-
stawy anatomii, trucizny i antidotum, podsta-
wy chemii, objawy chorób gorączkowych, wa-
żenie, odmierzanie, i przygotowywanie leków 
według recept, leczenie oparzeń i ran. Wykłady 
trwały 2 razy w tygodniu po 2 godziny; i były 
ściśle powiązane ze schorzeniami pielęgnowa-
nych pacjentów. 

Podczas zajęć praktycznych uczennice były 
zobowiązane do prowadzenia dokładnych no-

tatek dotyczących symptomów i sposobów 
leczenia pacjentów, prowadzenia dziennika 
pracy pielęgniarki. Materiały te były przeka-
zywane Florencji Nightingale, aż do 1910 r. – 
daty śmierci. Ponadto, w szkole uczono zasad 
dobrego wychowania,  zachowania przy stole, 
organizowano wyjścia do teatru.

Po I roku nauki, po egzaminie uczennice 
otrzymywały tytuł pielęgniarki dyplomowa-
nej i były wpisywane do rejestru szpitalnego, 
nie otrzymując dyplomu do ręki. Druga część 
szkolenia (trwająca 3 lata; później wydłużona 
do 4 lat) odbywała się w Szpitalu św. Tomasza 
i była  opłacana przez szpital. Po jego odbyciu 
uczennica mogła zająć w szpitalu bardziej od-
powiedzialne stanowisko. 

Nauka i wychowanie w szkole miało 
cechy przejęte z reguł klasztornych i woj-
skowych. Szkoła miała na celu (jak pisała 
St. Poznańska w Pielęgniarstwo wczoraj i dziś) 
„przygotować pielęgniarki zdolne do pod-
jęcia pionierskiej pracy reformatorskiej, 
które potrafi ą tworzyć i rozwijać właściwy 
system pielęgnowania w szpitalu, wpro-
wadzać odnowę w zarządzaniu, szpitalu, 
pielęgnować chorych i uczyć innych pielę-
gnowania”.   

Dzieło F. Nightingale i pozostawione opraco-
wania zachęcają do pogłębionej lektury. Stano-
wią bezcenne dziedzictwo i podstawy tożsamo-
ści historycznej pielęgniarek; początki naszej 
tradycji, która w drugiej połowie XIX w. była 
nowa.

Literatura u autorki
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„Jesteś taką godziną, która już nie wróci
stosem listów pożółkłych w głębinie szuflady, 
zapomnianym uśmiechem, który bardzo smuci i wspo-
mnieniem, na które nie ma żadnej rady” 

Z żalem żegnamy Naszą Koleżankę Pielęgniarkę 
 Urszulę Danielczyk. 

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia przekazują 
Pielęgniarki z NZOZ „Medycyna szkolna” Tychy 

„Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”
Wyrazy szczerego współczucia po stracie Taty

położnej Alicji Walęciak  
składają  

pielęgniarki i położne Oddziału Neonatologii UCK 
 im. Prof. K. Gibińskiego w Katowicach

Naszej Koleżance Katarzynie Pifko  
wyrazy współczucia, żalu i smutku

z powodu śmierci Taty 
składają koleżanki i koledzy

Centralnej Izby Przyjęć UCK im. Prof. Gibińskiego 
 SUM w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pielęgniarce Krystynie Przybyła

z powodu śmierci Taty
składa Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki i Położne

WSP S.A.im. B. Hagera w Tarnowskich Górach

„Kochany człowiek nigdy nie umiera. Żyje  
zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach”

Łącząc się w głębokim smutku i żalu z powodu śmierci Mamy

Koleżance Grażynie Waścińskiej - Łakomy
najszczersze wyrazy współczucia składają 
Naczelna Pielęgniarka wraz z personelem  

Bloku Operacyjnego GCZD w Katowicach.

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

Dnia 29 kwietnia 2016r odeszła od nas  
Nasza Koleżanka Pielęgniarka Barbara Gorpiel. 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia dla Synów z rodzinami 
składają Naczelny Pielęgniarz, Pielęgniarki, Lekarze,  

personel Izby Przyjęć  SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu

Naszej Koleżance Ewie Nocuń 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Męża 
składają koleżanki Przychodni Przyklinicznej  

Instytutu Onkologii w Gliwicach

Pani Małgorzacie Michalik  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 

składają Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniar-
ki i Położne WSP S.A. w Tarnowskich Górach

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”

Drogiej Koleżance Joannie Słonka  
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Męża  
składa Przełożona Pielęgniarek wraz 

z wszystkimi pielęgniarkami  
Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego  

w Sosnowcu

Koleżance Danucie Pietruszka 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy,  
składają koleżanki i współpracownicy  

NZOZ Centrum - Twoja Poradnia w Dąbrowie Górnicze

”Dlaczego dobrzy ludzie odchodzą tak szybko...”
 Smutkiem napełniła nas wiadomość o śmierci 

Naszej Koleżanki  mgr Danuty Pelc  
długoletniej Naczelnej  Pielęgniarki  Szpitala  

Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.
 Pełni zadumy nad ulotnością życia  pozostajemy w żalu  

i łączymy się w bólu składając wyrazy współczucia 
Mężowi, Córce, Synowi oraz najbliższej rodzinie. 

Pielęgniarki Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu

kondo l e n c j e



39

Pani Lidii Piecuch wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Męża

składa personel Centrum Medycznego
”EKO-PROF-MED” w Miasteczku Śląskim 

Wyrazy szczerego współczucia z  powodu śmierci Ojca, 
dla koleżanki Wiolett y Zielonka  

składają Pielęgniarka Naczelna, Pełnomocnik OIPiP 
oraz Pielęgniarki i Położne Szpitala w Wodzisławiu Śląskim

Pielęgniarce Ewie Karcz 
wyrazy głębokiego  współczucia z powodu śmieci Matki 

 składają pracownicy Przychodni Specjalistycznej
SPSK nr 7 w Katowicach – Ochojcu

 Wyrazy głębokiego współczucia  i  słowa wsparcia 
Koleżance Ludwig Mariolii 

w trudnych chwilach po stracie Męża 
składa cały  personel z OIT i Anestezji w Chorzowie

Drogiej koleżance Wiesi Dymowskiej
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Syna
składają współpracownicy Oddziału Gastroenterologii 
i Hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 

w Katowicach

„Ci, których kochamy nie umierają nigdy, 
bo miłość to nieśmiertelność „

Naszej Drogiej Koleżance Lucynie Duda 
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Mamy 
składają Przełożona Pielęgniarek wraz z koleżankami z Działu 

Medycyny Szkolnej SP Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Bezsilni wobec kresu życia, w tych bolesnych chwilach 

Pani Aldonie Tracz 
najgłębsze wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Męża 
składają Pielęgniarka Naczelna, 

Pielęgniarki i Położne oraz personel Centralnej 
S terylizacji WSP S.A. w Tarnowskich Górach

Choćbym nie wiem jak głośno krzyczała
nie wykrzyczę
Choćbym nie wiem jak długo płakała
nie wypłaczę
Choćbym nie wiem jak się starała
tego że Cię zabrakło
światu nie wybaczę!

Dla tych, których kochamy… A odeszli.............
              I nie wrócą….

                        Ku ich pamięci…

kondo l e n c j e



Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
Sekretariat tel. 32 209 04 15, faks 32 209 19 26
czynny jest:  Poniedziałek: 7.30-15.30, Wtorek: 7.30-17.00

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-15.30

Działy merytoryczne czynne są:
od poniedziałku do środy: 7.30-15.30
czwartek: od 7.30 do 18.00
piątek: od 7.30 do 13.00

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - mgr Anna Janik
tel. 32 209 04 15 w 11

Sekretarz ORPiP - mgr Maria Grabowska
tel. 32 209 04 15 w 31

Dział Prawa Wykonywania Zawodu  tel. 32 256 39 22

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy)  tel. 32 256 56 00

Komisja Socjalna e-mail: komisjasocjalna@izbapiel.katowice.pl

Komisja Prawa i Legislacji e-mail: prawoilegislacja@izbapiel.katowice.pl

Komisja ds. Praktyk Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestru Działalności Regulowanej 
e-mail:  komisjapraktyk@izbapiel.katowice.pl

Biblioteka i czytelnia czynne są: we wtorki od 11.30 do 17.00, w czwartki od 7.30 do 18.00

Kasa czynna jest: od poniedziałku do środy: 8.00-15.00, czwartek: 8.00-17.00
  piątek: 8.00-12.00

Bieżące 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
Czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 1200 – 1600. 
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w 2016 roku pełnić będzie dyżury w każdą 
pierwszą środę miesiąca w godz. od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury również w 
godz. od 1500 – 1700, w niżej podanych terminach:
20.01.2016 r. 06.04.2016 r 15.06.2016 r 17.08.2016 r 19.10.2016 r.
03.02.2016 r. 20.04.2016 r. 29.06.2016 r 31.08.2016 r 02.11.2016 r.
17.02.2016 r. 04.05.2016 r. 06.07.2016 r. 07.09.2016 r. 16.11.2016 r.
02.03.2016 r. 18.05.2016 r 20.07.2016 r. 21.09.2016 r. 30.11.2016 r.
16.03.2016 r. 01.06.2016 r. 03.08.2016 r 05.10.2016 r. 07.12.2016 r.
30.03.2016 r.

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
Czynne jest we wtorki, środy i czwartki od 8.00 do  15.00
tel. 510 132 176,  e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych 
terminach:

01.03.2016 r. 10.05.2016 r. 19.07.2016 r. 27.09.2016 r. 06.12.2016 r.
15.03.2016 r. 24.05.2016r. 02.08.2016 r. 11.10.2016 r. 13.12.2016 r.
29.03.2016 r. 07.06.2016 r. 16.08.2016 r. 25.10.2016 r.
12.04.2016 r. 21.06.2016 r. 30.08.2016 r. 08.11.2016 r.
26.04.2016 r. 05.07.2016 r. 13.09.2016 r. 22.11.2016 r.

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


