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NASZE   SPRAWY

Kalendarium planowanych wydarzeń  
sierpień - wrzesień 2016

11 sierpnia Posiedzenie Komisji Kształcenia 

9 sierpnia Spotkanie Zespołu ds położnych 

11 sierpnia Posiedzenie Prezydium

25 sierpnia Posiedzenie ORPIP

30 sierpnia Posiedzenie Komisji Socjalnej 

30 sierpnia 
Szkolenie dla pielęgniarek medy-
cyny szkolnej w siedzibie OIPIP  
w Katowicach 

7 września
Spotkanie Pełnomocnych Przed-
stawicieli ORPIP

20 września  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniar-
stwa operacyjnego

22 września Posiedzenie ORPIP

23 września  

Konferencja Zespołu ds organi-
zacji i zarządzania przy ORPIP 
„Zarządzanie w pielęgniarstwie  
i położnictwie w aspekcie jakości 
usług medycznych”

27 września Posiedzenie Komisji Socjalnej 

30 września 

Uroczyste obchody 25-lecia Sa-
morządu Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach. 
Uroczystości odbędą się w Domu 
Muzyki i Tańca w Zabrzu

Uwaga!
Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła 

zmiana terminów dyżurów  
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzial-
ności Zawodowej  i jego Zastępców.

Nowe terminy dyżurów na stronie 40 
(okładka) Biuletynu „Nasze Sprawy”.
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Wakacyjna „gorączka”…

Spoglądając na kalendarz, wielu z nas ze smutkiem uświadamia sobie, że za 
nami jest już większa część wakacji. Czas szybko ucieka, a pogoda prze-
platająca okresy wielkich upałów z gwałtownymi burzami, nie ułatwia nam 

zadania jakim jest zaplanowanie atrakcyjnego urlopu, nawet jeśli spędzamy go w 
mieście. Warto więc korzystać z każdego słonecznego dnia, aby zapewnić sobie za-
strzyk energii na nadchodzący czas, tym  bardziej, że w samorządzie pielęgniarek  
i położnych, jak zwykle, dużo się dzieje. 

Przede wszystkim z wielkim zaangażowa-
niem przygotowywane są uroczyste obchody 
25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgnia-
rek i Położnych, które będziemy obchodzić bę-
dzie 30 września 2016 roku w Domu Muzyki  
i Tańca w Zabrzu, a weźmie w nich udział blisko 
2000 pielęgniarek i położnych.

Uczczenie 25 lat istnienie samorządu, 
„ćwierćwiecze”, zasługuje na szczególną opra-
wę, tym bardziej, że jest jedną z niewielu okazji 
do spotkania członków organów OIPiP w Kato-
wicach wszystkich siedmiu kadencji. Zwracamy 
się do Państwa z uprzejmą prośbą o kontakt  
z pracownikami Biura Izby celem aktualizacji da-
nych adresowych. Wówczas otrzymacie Państwo 
zaproszenie na uroczystości drogą pocztową  
i nie będzie konieczna rejestracja poprzez stro-
nę internetową. Obecność osób, które tworzyły 
podwaliny pod cały samorząd, jest tym ważniej-
sza, że jubileusz stanowi wspaniałą okazję do 
tego, aby połączyć przeszłość, teraźniejszość  
i przyszłość samorządu zawodowego pielęgniarek  
i położnych. Można by rzec, że jego „znakiem 
firmowym” jest rozwój z poszanowaniem dla 
tradycji i wartości, czego wyraźnym dowodem 
będzie spotkanie tworzących go prekursorów  
z kontynuatorami ich dzieła. 

Ważnym momentem obchodów będzie przy-
znanie ponad 160 Statuetek Diamentowego 
Czepka członkom samorządu, którzy wzorowo 
wykonują obowiązki zawodowe, działając w zgo-
dzie z prawem oraz przepisami etyki zawodowej, 
a także działają na rzecz integrowania środowi-
ska zawodowego. Fakt, że tyle osób zostało no-
minowanych do przyznania im Statuetki, może 
napawać dumą cały samorząd, bo świadczy  
o tym, że jego członkowie doceniają swoją wza-
jemną pracę i starania na gruncie działalności 
zawodowej.

Po oficjalnej części uroczystości, uczestni-
cy będę mogli obejrzeć spektakl „Złodziej” (na 
podstawie dzieła Erica Chappella o tym samym 
tytule) wyreżyserowany przez aktora Cezarego 
Żaka, który zagra również rolę tytułowego zło-
dzieja. Na scenie towarzyszyć mu będą gwiazdy 
polskiego filmu, m. in. Renata Dancewicz, Rafał 
Królikowski czy Jacek Braciak, co stanowi gwaran-
cję błyskotliwego humoru i dobrej zabawy. Mamy 
nadzieję, że dla wielu osób, które na co dzień go-

dzą ciężką i pełną poświęcenia pracę zawodową  
z życiem rodzinnym, 30 września stanowić bę-
dzie miłe oderwanie się od rzeczywistości,  
a dla pielęgniarek i położnych, które kontynuują 
edukację obchody 25-lecia będą oryginalnym 
sposobem na spędzenie ostatniego dnia przed 
rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Edukacja jest sprawą niezwykle ważną, 
szczególnie dla przedstawicieli zawodów me-
dycznych, których wiedza – w dobie tak szybkie-
go postępu i rozwoju technologii – musi być na 
bieżąco uzupełniana i aktualizowana. Pielęgniar-
ki i położne zgodnie z Ustawą o samorządzie pie-
lęgniarek i położnych z 19 kwietnia 1991 roku 
(z późniejszymi zmianami) są zobowiązane do 
poszerzania swojej wiedzy i podnoszenia kwali-
fikacji zawodowych, w czym pomagać im mają 
okręgowe izby, w szczególności poprzez organi-
zację różnego rodzaju kursów. Kursy są niezwy-
kle istotnym elementem edukacji pielęgniarek  
i położnych, jednak ważne jest również to, aby 
członkowie samorządu kontynuowali kształce-
nie i podejmowali studia II stopnia, które po-
zwolą im na uzyskanie tytułu magistra. Stanowi 
on nie tylko potwierdzenie kwalifikacji, ale też 
„przepustkę” do rozpoczęcia kariery w ochronie 
zdrowia. Tylko tytuł magistra pozwoli na ubie-
ganie się o wyższe stanowiska np. związane  
z zarządzaniem w poszczególnych jednostkach 
medycznych, co równoznaczne jest z pracą w lep-
szych warunkach, jak i z wyższym wynagrodze-
niem. Ukończenie studiów licencjackich to dopie-
ro preludium tego, na co stać każdą pielęgniarkę 
i położną. Nie warto więc na tym poprzestawać, 
tym bardziej, że podnoszenie kwalifikacji oznacza 
większy prestiż dla całego środowiska zawodo-
wego, co wpływa na polepszenie jego wizerunku  
w oczach społeczeństwa.

Również podniesieniem prestiżu kierowa-
ła się Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, 
która podczas III posiedzenia Naczelnej Rady 
Pielęgniarek i Położnych VII kadencji (odbyło 
się ono w dniach 22-23 czerwca 2016r.) podjęła 
Uchwałę Nr 96/VII/2016 w sprawie określenia 
wzoru uroczystego stroju zawodowego pielę-
gniarki, pielęgniarza, położnej i położnego oraz 
zasad  jego używania. Zgodnie z w/w uchwałą 
uroczysty strój zawodowy noszony jest podczas 
wszelkiego rodzaju oficjalnych uroczystości pań-
stwowych i kościelnych, w miejscach pamięci 
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narodowej, podczas wręczania odznaczeń sa-
morządowych, jubileuszy i uroczystych spotkań 
oraz innych tego typu okazji.

Określone zostały wymiary czepków wyko-
nanych z płótna bawełnianego z przyprasowaną 
czarną lub czerwoną bawełnianą taśmą szeroko-
ści 24 mm. 

Strój damski składa się z granatowej su-
kienki dla pielęgniarki oraz czerwonej dla położ-
nej, która sięgać ma do połowy kolana, rękawy 
mają mieć 8 cm, a dekolt powinien być okrągły  
i niezbyt głęboki. Przez całą długość sukienki 
poprowadzone mają być francuskie cięcia dopa-
sowujące.

Kolejnymi elementami uroczystego stro-
ju zawodowego są żakiety (długości do bioder,  
z rękawami sięgającymi za łokieć, z kołnierzem 
szalowym, zapinany na guziki, na wysokości 
klatki piersiowej znajdować się ma biała taśma  
z czarną/czerwoną aksamitką) oraz peleryny 
(sięgające za kolano, z otworami na ręce odszy-
tymi na obłożeniu, z podszewką ton w ton, za-
pinana na dwie duże haftki, z przypinanym me-
talowym emblematem symbolizującym czepek 
położnej). Zarówno żakiet, jak i peleryna mają 
mieć kolor ecru.

Strój męski jest być może nieco prostszy, 
jednak w żadnym razie nie można mu odmówić 
klasy i elegancji. Składa się z granatowego gar-
nituru (długie spodnie z delikatnie zwężaną no-
gawką zaprasowaną na kant oraz dwurzędowa 
dopasowana marynarka na podszewce, z dwo-
ma kieszeniami z patkami i kieszenią na poszet-
kę), białej koszuli, poszetki z białą taśmą i czer-
woną/czarną aksamitką oraz krawata w kolorze 
ecru z naszytą na dole białą taśmą z aksamitką 
w odpowiednim kolorze.

Ustalenie jednego wzorca uroczyste-
go stroju zawodowego było rzeczą koniecz-
ną, gdyż wynika to z ustawy o zawodach pie-
lęgniarki i położnej z dnia 15 VII 2011r. Poza 
tym jeśli weźmie się pod uwagę ilość człon-
ków, których zrzesza samorząd pielęgniarek  
i położnych oraz ogromną rolę, jaką samo-
rząd ten odgrywa w społeczeństwie i w ochro-
nie zdrowia uroczysty strój zawodowy staje się 
niezbędny. Poprzez symbole jakimi są czepki 
pielęgniarskie, hymn, sztandar, a teraz rów-
nież uroczysty strój zawodowy umocniona zo-
staje więź miedzy pielęgniarkami, pielęgnia-
rzami, położnymi i położnikami z całej Polski. 
W/w symbole są czytelne dla społeczeństwa  
i pozwalają na natychmiastowe rozpoznanie  
z przedstawicielem którego zawodu medyczne-
go mamy kontakt.

Nietrudno zauważyć, że pomimo iż se-
zon urlopowy trwa w pełni, samorząd zawodo-
wy pielęgniarek i położnych nieustannie pracuje 
nad poprawą warunków wykonywania zawodów 
pielęgniarki i położnej, rozwiązuje wiele kwe-
stii i problemów. Dużo rzeczy jest jeszcze do 
zrobienia, dużo spraw do załatwienia, dlate-
go nawet jeśli sporo osób przebywa na za-
służonym wypoczynku zbierając siły na kolej-
ne miesiące pracy, Naczelna Izba Pielęgniarek  
i Położnych, a co za tym idzie również okręgowe 
izby – w tym nasza! – nie zwalniają tempa. Mamy 
nadzieję, że energia, której każdy z nas nabierze 
podczas wakacyjnego odpoczynku, pozwoli nam 
na dalszą, równie wydajną pracę na rzecz całego 
samorządu pielęgniarek i położnych. 

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP

Nowo powołany Konsultant wojewódzki  
w dziedzinie pielęgniarstwa

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

Konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej   
z dn 10.06 2016  

Mgr Małgorzata Baran  
Hospicjum Sosnowieckie im.  Św Tomasza Apostoła

Składamy serdeczne gratulacje z okazji nominacji, życząc satysfakcji w pełnieniu obowiąz-
ków, 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 czerwca Posiedzenie Prezydium ORPIP
2 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa ratunkowego
2 czerwca Spotkanie Komisji ds praktyk i działalności regulowanej

2 czerwca  
XVI Międzynarodowa Konferencja Kardiologiczna  X Jubileuszowe Warsz-
taty Kardiologii Inwazyjnej organizowane przez Śląskie Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik 

3 czerwca 
Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna 
Janik 

3 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa psychiatrycznego 
6 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji 
6 czerwca Spotkanie Zespołu ds położnych 

7 czerwca 

VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zakażenia szpitalne-działajmy 
razem” w Chorzowie organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Pie-
lęgniarek Epidemiologicznych oraz Zespół ds pielęgniarstwa epidemio-
logicznego przy ORPIP. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

7 czerwca  

Konferencja „Pielęgniarki są siłą sprawczą na rzecz zmian poprzez zwięk-
szenie elastyczności i odporności systemów opieki zdrowotnej” organi-
zowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Zarząd Oddziału w Ka-
towicach. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

7 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa neurologicznego
7 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa kardiologicznego 

8 czerwca 
Konferencja wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek  
i położnych w Unii Brackiej w Rudzie Śląskiej. Udział wzięła Przewodni-
cząca ORPIP Anna Janik, adwokat Kinga Rudnik. 

9 czerwca 
Spotkanie Komisji Prawa i Legislacji przy NRPIP w Warszawie. Udział 
wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

13 czerwca 

Konferencja wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek 
i położnych w Centrum Opieki Długoterminowej Joanna w Mierzęcicach. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik, adwokat Kinga Rudnik, 
Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Agnieszka 
Wojciechowska 

14 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego 

14 czerwca 
Uroczystości z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Za-
brzu. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

15 czerwca Spotkanie Pełnomocników ORPIP w Katowicach
15 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa diabetologicznego

16 czerwca 
Konferencja „Położna w życiu kobiety część II” organizowana w Pieka-
rach Śląskich przez Zespół ds Położnych przy ORPIP. Udział wzięła Prze-
wodnicząca ORPIP Anna Janik 

17 czerwca 

Konferencja wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek 
i położnych w Zespole Sanatoryjno-Rehabilitacyjnym Narządu Ruchu 
„Gwarek” w Goczałkowicach-Zdroju. Udział wzięła Przewodnicząca Anna 
Janik, adwokat Kinga Rudnik, Z-ca Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej Agnieszka Wojciechowska 

20 czerwca Posiedzenie Zespołu ds opieki długoterminowej 
21-23 

czerwca 
Posiedzenie NRPIP w Warszawie

23 czerwca Posiedzenie Komisji Kształcenia 

24 czerwca 

Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie  „Aspekty prawne, 
bezpieczeństwo i kontrola w podmiotach  działalności leczniczej”  orga-
nizowane przez Zespół ds organizacji i zarządzania przy ORPIP w Ośrod-
ku Kształcenia w Łaziskach Górnych. 

Kalendarium wydarzeń czerwiec-lipiec 2016
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24 czerwca 
Uroczystości z okazji 40-lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna 
Janik

24 czerwca Posiedzenie Rady SOW NFZ. Udział wzięła Sekretarz Maria Grabowska 

27 czerwca 
Spotkanie z przedstawicielami Uczelni Wyższych prowadzących kierunki 
pielęgniarstwa. Spotkanie prowadziła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

28 czerwca Posiedzenie Komisji Socjalnej
28 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa onkologicznego 

28 czerwca 
Spotkanie członków Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania 
Publicznego. OIPIP w Katowicach reprezentowała Przewodnicząca Anna  
Janik, Sekretarz Maria Grabowska oraz Skarbnik Czesława Brylak-Kozdraś 

29 czerwca Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa nefrologicznego 

5 lipca 
Spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds pielęgniarek, położnych i innych 
pracowników opieki zdrowotnej w Warszawie.   Udział wzięła Przewodni-
cząca  ORPIP Anna Janik

6 lipca
 Spotkanie Zespołu ds monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz 
poprawy opieki okołoporodowej w Ministerstwie Zdrowia. Udział wzięła 
Przewodnicząca Anna Janik

7 lipca Posiedzenie Prezydium ORPIP

19 lipca 
Szkolenie dla pielęgniarek medycyny szkolnej dot. problemu dopalaczy 
oraz kryzysu w rodzinie organizowane przez OIPIP w Katowicach 

21 lipca Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa ratunkowego 
27 lipca Posiedzenie Prezydium ORPIP

28 lipca 

Konferencja wyjazdowa dot. odpowiedzialności zawodowej w Szpitalu 
Chorób Płuc w Orzeszu. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik, 
adwokat Kinga Rudnik oraz Z-ca Rzecznika Odpowiedzialności Zawodo-
wej Agnieszka Wojciechowska.

Konkursy Maj- Czerwiec   2016 r

SP ZOZ Szpital Kolejowy w Katowicach
Pielęgniarka Naczelna Jolanta Prusek

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologiczno - Wewnętrznego  Bogumiła Krzysztoporska
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej  Edyta Kolekta
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Gastrologiczno-Wewnętrznego  Henryka Lodwich

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca   
i Mechanicznego Wspomagania Krążenia  Halina Pisarska

SP Szpital Kliniczny im. A Mielęckiego SUM w Katowicach 
Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Oddziału   
Chirurgii Szczękowo-Twarzowej  Anna Wszołek

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych   
i Chemioterapii Onkologicznej  Małgorzata Chwalik

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek.

Kalendarium wydarzeń czerwiec-lipiec 2016
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Wyciąg z Protokołu posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji 

z dnia 18 czerwca 2016 roku

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji oraz za-

proszonych gości.
1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do porządku posiedzenia Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych.
1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub po-
łożnej/położnego:
2.1. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpi-

su do Rejestru PiP ORPiP w Katowicach (4 pielęgniarki, 1 położna).
2.2. Podjęcie 1 uchwały w przedmiocie wpisu do Rejestru PiP ORPiP w Katowicach (1 pie-

lęgniarka).
2.3. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wydania nowego zaświadczenia o prawie wykony-

wania zawodu (3 pielęgniarki).
2.4. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wykreślenia z Rejestru PiP ORPiP w Katowicach  

(3 pielęgniarki).

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia aktualnego Schematu Organizacyjne-

go Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia Pełnomocnictwa nr 61.
3.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 397/2016/VII Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych w Katowicach w przedmiocie powołania Pełnomocników ORPiP.
3.4. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wytypowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami.

3.5. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia 
po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egza-
minacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawodu 
pielęgniarki. 

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wpisu w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.7. Podjęcie uchwał przedmiocie druku Biuletynu Informacyjnego „Nasze Sprawy”.
3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia środków z funduszu integracyjnego.
3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie spłaty zaległych składek członkowskich.
3.10.  Podjęcie uchwały w przedmiocie zakupu sprzętu na potrzeby organizacji kursów.
3.11. Podjęcia uchwały przedmiocie wytypowania kolejnych przedstawicieli do składów Ze-

społów działających przy ORPiP w Katowicach VII kadencji.
3.12. Podjęcie decyzji w przedmiocie wyboru oferty dotyczącej wykonania statuetki „Dia-

mentowy Czepek”.
3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 28 kwietnia 2016  roku.
3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu niestacjonarnego posiedzenia 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 6 maja 2016  roku.
3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia protokołu niestacjonarnego posiedzenia 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 13 czerwca 2016  
roku.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą Okręgowej rady Pielęgniarek i Położ-

nych.
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Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

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

w dniu 7 lipca 2016 roku

1. Przywitanie członków Prezydium Rady Pielęgniarek i Położnych.
2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do porządku posiedzenia Prezydium 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-

nych.
4. Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, pielęgniarza lub po-

łożnej, położnego:
4.1. Podjęcie 23 uchwał w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pielę-

gniarki, położnej oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach (12 pielęgniarek, 11 położnych).

4.2. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach (2 pielęgniarki).

4.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wydania nowego prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki oraz wpisu do rejestru pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach (1 pielęgniarka – zgubienie, 1 położna – stare na nowe).

4.4. Podjęcie 7 uchwał w przedmiocie wykreślenia z rejestru pielęgniarek i położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (6 pielęgniarek i 1 położna).

5. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach:
5.1. Podjęcie uchwał w przedmiocie wpisu zmian w rejestrze podmiotów prowadzących 

kształcenie podyplomowe.
5.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania pielęgniarki na odbycie przeszkolenia 

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

5.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie 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 zawodu pielęgniarki.

5.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Pełnomocników ORPiP w Katowicach.
5.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaśnięcia pełnomocnictwa.
5.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerzenia pełnomocnictwa nr 86.
5.7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany pełnomocnictw nr 92 i 82.
5.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru projektu oraz firmy do wykonania Statuetki 

„Diamentowy Czepek”.
5.9. Podjęcia uchwały w przedmiocie wytypowania kolejnych przedstawicieli do składów 

Zespołów działających przy ORPiP w Katowicach VII kadencji.
5.10. Podjęcie uchwał w przedmiocie wytypowania przedstawicieli Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych do składów komisji konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami.

5.11. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie udzielenia pomocy socjalnej członkom Izby.
5.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji kosztów kształcenia.
5.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia Funduszu Integracyjnego.
5.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zwrotu nienależnie płaconych składek członkowskich.
5.15. Wniosek Przewodniczącej Komisji Kształcenia i Standardów w sprawie zakupu „Maga-

zynu Pielęgniarka i Położna”.
5.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP                         

w Katowicach w dniu 1 czerwca 2016 roku.

6. Sprawy bieżące:
6.1. Informacje w sprawie ofert firm zajmujących się profesjonalną archiwizacją doku-

mentów.
6.2. Informacje Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
6.3. Wnioski z posiedzenia.   
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Obowiązek przynależności do właściwej Okręgowej Izby 
oraz obowiązek opłacania składek członkowskich

zgodnie z właściwością terytorialną Okręgowej Izby

adwokat Kinga Rudnik

Przynależność do samorządu zawodowego każdej pielęgniarki i położnej wy-
konującej zawód jest obowiązkowa, gdyż wynika to wprost z przepisu art. 2 ust. 
3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położ-
nych (Dz.U.2011.174.1038 ze zm.). Członkami samorządu zawodowego są te pie-
lęgniarki i położne, które mają stwierdzone lub przyznane prawo wykonywania za-
wodu oraz są wpisane do rejestru prowadzonego przez właściwą ze względu na 
miejsce wykonywania zawodu okręgową radę. Pielęgniarka i położna stają się 
członkami samorządu z dniem wpisania do rejestru, o którym mowa w zdaniu po-
przednim. Właściwość terytorialna poszczególnych okręgowych izb pielęgniarek 
i położnych, w których należy się zarejestrować uzależniona jest wyłącznie od miejsca 
wykonywania zawodu pielęgniarki lub zawodu położnej. 

Miejsce wykonywania zawodu wskazuje na 
właściwą okręgową izbę, w której pielęgniarka 
i położna ma obowiązek się zarejestrować. 
Sprzeczne z prawem jest wykonywanie zawo-
du na terenie jednej okręgowej izby, a posia-
danie wpisu w innej okręgowej izbie -  na tere-
nie której nie wykonuje się zawodu. 

Tylko w przypadku jednoczesnego wyko-
nywania zawodu na terenie dwóch lub wię-
cej okręgowych izb, pielęgniarka i położna 
uprawnione są do wyboru izby, do której 
chcą przynależeć. Wykonywanie zawodu wy-
łącznie na terenie jednej okręgowej izby, de-
terminuje obowiązek zarejestrowania się w 
tej właśnie okręgowej izbie, bez możliwości 
wyboru innej. 

Za wykonywanie zawodu pielęgniarki  i po-
łożnej, uważa się wykonywanie tego zawodu 
w ramach umowy o pracę, w ramach stosun-
ku służbowego, na podstawie umowy cywil-
noprawnej, w ramach wolontariatu, w ramach 
praktyk zawodowych. Pielęgniarka i położna 
wykonujące zawód w ww. formach, są obo-
wiązane, w terminie 14 dni od dnia nawiąza-
nia stosunku służbowego lub zawarcia umo-
wy, poinformować o tym fakcie okręgową radę 
pielęgniarek i położnych właściwą ze wzglę-
du na miejsce wykonywania zawodu. Ponad-
to pielęgniarka i położna wykonujące zawód 
w ww.  formach, są obowiązane poinformo-
wać okręgową radę pielęgniarek i położnych, 
właściwą ze względu na miejsce wykonywania 
zawodu, o rozwiązaniu albo wygaśnięciu umo-
wy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania albo 
wygaśnięcia umowy.

W przypadku wykonywania zawodu wyłącz-
nie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

pielęgniarka i położna zobowiązane są do zło-
żenia wniosku o wykreślenie z rejestru wraz 
z informacją o miejscu wykonywania zawodu.

Z obowiązkiem przynależności do samorzą-
du zawodowego ściśle związany jest obowią-
zek opłacania comiesięcznej składki członkow-
skiej, który także wynika wprost z ww. ustawy 
o samorządzie pielęgniarek i położnych. 

Z obowiązku regularnego opłacania skład-
ki członkowskiej nie można dobrowolnie zre-
zygnować. Wysokość składki członkowskiej 
określona jest w uchwale Krajowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych – aktualnie od dnia 
1 lutego 2016 r. obowiązuje uchwała nr 18  
z dnia 20 stycznia 2016 r. VII Krajowego Zjaz-
du Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysoko-
ści składki członkowskiej i zasad jej podziału 
oraz uchwała nr 22 z dnia 20 stycznia 2016 
r. VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 
20 stycznia 2016 r. wysokości składki człon-
kowskiej i zasad jej podziału, a także tekst 
jednolity dotyczący treści tych uchwał, sporzą-
dzony w  celu  łatwiejszego i bardziej przej-
rzystego czytania tekstu ww. uchwał. Uchwały, 
jak i ich tekst jednolity są dostępne na stro-
nie internetowej Naczelnej Izby Pielęgniarek 
i Położnych oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach. 

 
 Każda pielęgniarka i położna, będąca człon-

kiem samorządu, ma obowiązek przestrzegać 
uchwał Krajowego Zjazdu w zakresie wysokości 
i regularności w opłacaniu składki członkowskiej 
(nieprzestrzeganie uchwał organów samorządu 
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rodzi odpowiedzialność zawodową). Nałożony 
ustawą obowiązek regularnego opłacania skład-
ki członkowskiej oznacza, iż każda pielęgniarka 
i położna musi sama kontrolować wykonanie 
tego obowiązku. W przypadku „wyręczenia”  
z tego obowiązku przez pracodawcę (który sam 
odprowadza te składki za swojego pracowni-
ka – pielęgniarkę lub położną) pielęgniarka  
i położna nadal  jest zobowiązana do kontroli  
w okręgowej izbie czy składki są odprowa-
dzane i czy są odprowadzane w prawidłowej 
wysokości oraz w sposób regularny. Pracodaw-
ca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku 
nieprawidłowego odprowadzania składki za 
pielęgniarkę lub położną, a skutki braku wy-
wiązania się z tego obowiązku są odczuwa-
ne bezpośrednio przez zainteresowaną pielę-
gniarkę lub położną. Pielęgniarka lub położna, 
która nie kontroluje odprowadzania swoich 
składek przez swojego pracodawcę, ponosi 
za to pełną odpowiedzialność i nie może się 
bronić stwierdzeniem, iż nie wiedziała  (nie 
miała wiedzy), że jej pracodawca nie od-
prowadza za nią składek, odprowadzał je 
w niższej wysokości lub nieregularnie. Odpo-
wiedzialność za to ponosi wyłącznie pielęgniar-
ka lub położna. 

W przypadku zmiany miejsca wykonywa-
nia zawodu na teren innej okręgowej izby 
pielęgniarek i położnych, pielęgniarka i po-
łożna zobowiązane są do niezwłocznego zgło-
szenia zmian w rejestrach obu okręgowych 
izb, tj. dotychczasowej (wykreślenie) i no-
wej ze względu na nowe miejsce wykonywa-
nia zawodu (wpis), a także opłacania skła-
dek do tej okręgowej izby, na terenie której 
wykonuje zawód. W przypadku wykonywania 
zawodu na terenie dwóch lub więcej okrę-
gowych izb, składki członkowskie należy od-
prowadzać wyłącznie do tej okręgowej izby, 
w której pielęgniarka lub położna jest aktual-
nie zarejestrowana.

    
Niedopuszczalne jest opłacanie składki 

członkowskiej do innej izby, aniżeli właściwej 
ze względu na miejsce wykonywania zawo-
du. Opłacanie składki członkowskiej do izby, 
w której nie posiada się zarejestrowania, 
skutkuje powstaniem zobowiązania z tytu-
łu składek członkowskich w izbie właściwej 
oraz niemożność korzystania z przywilejów 
okręgowej izby, która nie jest właściwa tery-
torialnie dla pielęgniarki i położnej. 

Opłacanie składki członkowskiej do innej 
izby, aniżeli właściwa ze względu na miejsce 

wykonywania zawodu, nie uprawnia do ko-
rzystania z przywilejów tej izby, do której 
nieprawidłowo opłacane są składki, a w izbie 
właściwej może spowodować (z uwagi na zo-
bowiązanie – zadłużenie) utratę możliwości 
korzystania z jej przywilejów, np. możliwość 
skorzystania z jednej z form pomocy socjalnej 
(zapomoga losowa, zapomoga z tytułu choroby, 
zapomoga z tytułu utraty pracy, udzielenie po-
życzki itp.), możliwość skorzystania z pomocy 
w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych 
pielęgniarek i położnych (bezpłatny udział 
w kursie organizowanym przez okręgową izbę, 
otrzymanie częściowej refundacji kosztów 
udziału w kursie u innego organizatora, refun-
dacja uczestnictwa w konferencji) itp. 

Właściwa ze względu na miejsce wykony-
wania zawodu okręgowa izba, uprawniona 
jest żądać od pielęgniarki i położnej zaległych 
nieopłaconych składek za okres 3 lat wstecz. 
Termin ten wynika z przepisów Kodeksu cy-
wilnego. W przypadku braku zapłaty składki 
członkowskiej do izby właściwej ze względu na 
miejsce wykonywania zawodu, istnieje ryzyko 
wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec 
pielęgniarki i położnej, a także postępowania 
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej 
przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzial-
ności Zawodowej.  Okręgowa izba posiada 
uprawnienie z mocy ustawy do egzekucji przy-
musowej kwot nieopłaconych składek. Upraw-
nienie to wynika z art. 92 ustawy o samorzą-
dzie pielęgniarek i położnych. Uchwała nr 18 
Krajowego Zjazdu z dnia 20 stycznia 2016 r. 
wskazuje na uprawnienie okręgowej izby do 
wszczęcia postępowania administracyjne-
go wobec pielęgniarki lub położnej, która nie 
wpłaciła składek za dwa pełne okresy płatności 
(czyli składki za dwa miesiące).

Z kolei okręgowa izba, która nie jest właści-
wa ze względu na wykonywanie zawodu pielę-
gniarki i położnej, a do której nieprawidłowo 
odprowadzane zostały składki, jest zobowią-
zana (po uzyskaniu takiej informacji) zwrócić 
kwotę wpłacanych składek, jako nienależnych 
za okres 3 lat wstecz. Zwrot tej kwoty powinien 
nastąpić na konto, z którego składki zostały 
wypłacone, jako zwrot kwoty bezpodstawnego 
wzbogacenia. 

Podstawa prawna:  
• ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie pielę-

gniarek i położnych (Dz.U.2015.1640);   
• ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielę-

gniarki i położnej (Dz.U. 2015.1435 ze zm).
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Treść raportu pielęgniarki i położnej

w kontekście zgłaszania błędu organizacyjnego

adwokat Kinga Rudnik

Prawidłowe, rzetelne i czytelne dokonywanie wpisów w raportach pielęgniarki 
i położnej posiada niezwykle ważne znaczenie prawne z punktu widzenia wery-
fikacji i oceny zachowania oraz wykonywania obowiązków zawodowych. Jedną 
z podstawowych funkcji obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej jest także 
kontrola czy przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przebiega prawidło-
wo. W postępowaniach z zakresu prawa medycznego oraz odpowiedzialności prawnej 
dowód z dokumentacji medycznej (w tym z treści raportu) nabiera dużego znaczenia  
i wysuwa się na jedno z priorytetowych miejsc pośród innych dowodów. Bardzo często 
właśnie informacje zawarte w dokumentacji medycznej, dają odpowiedź na pytanie, 
czy pielęgniarka bądź położna ponoszą odpowiedzialność prawną. Nierzadko też bro-
nią jako jedyne pielęgniarkę czy położną przed odpowiedzialnością prawną. 

Rezygnacja przez pielęgniarkę czy po-
łożną z zamieszczania istotnych informa-
cji z dyżuru w raporcie jest sporym błędem. 
Pozbawia także szansy na szybką obronę 
w przypadku zarzutów kierowanych pod ad-
resem pielęgniarki czy położnej, co w obecnej 
dobie staje się coraz częstsze. 

Każdy raport pielęgniarki czy położnej może 
zawierać dwa rodzaje wpisów, tzw. obligato-
ryjne (wynikające z przepisów prawa) oraz fa-
kultatywne, o których nie wspominają przepisy 
prawa, lecz ich istnienie niejednokrotnie jest 
nieocenione w postępowaniu. 

Wpisy obligatoryjne, to informacje, które 
wynikają z przepisów prawa. One muszą poja-
wić się w jej treści, jeśli akt prawny tak naka-
zuje. Zgodne z prawem przestrzeganie wpisów 
obligatoryjnych wskazuje na rzetelne i prawi-
dłowe prowadzenie dokumentacji medycznej, 
a tym samym wzmacnia jej walor wiarygod-
ności, który bardzo trudno jest wówczas pod-
ważyć. 

Wpisy fakultatywne z kolei są nieoce-
nione w toku postępowania dowodowego  
i wyjaśniania okoliczności zdarzeń, których do-
tyczy wszczęte postępowanie. Przy prawidłowo 
prowadzonej dokumentacji medycznej (w spo-
sób chronologiczny, czytelny) posiadają one 
bardzo dużą moc dowodową. Ich zamieszcze-
nie pozwala niejednokrotnie na ustalenie braku 
winy pielęgniarki czy położnej, a ich brak może 
spowodować niemożność wykazania niewinno-
ści. Wpisy fakultatywne, to takie które infor-
mują o istotnych faktach z przebiegu dyżuru, 
wszelkich nieprawidłowych zachowaniach (np. 

pacjenta, rodziny pacjenta), nietypowych sy-
tuacjach, które zaistniały na dyżurze, stanach 
emocjonalnych pacjenta, a także nieprawidło-
wej organizacji pracy, zagrażającej tak pa-
cjentom, jak i odpowiedzialności pielęgniarki 
czy położnej. Wpisy fakultatywne nie są wy-
magane przez przepisy prawa, ale są bardzo 
pożądane podczas prowadzenia postępowania 
w przedmiocie odpowiedzialności prawnej (np. 
karnej, cywilnej, zawodowej). Treść wpisów fa-
kultatywnych, to także dowód na zobrazowanie 
przebiegu zdarzeń objętych postępowaniem.

Błąd organizacyjny jest coraz częstszym 
błędem, jaki pojawia się w ochronie zdrowia. 
Błąd organizacyjny jest następstwem wadliwej 
organizacji pomocy medycznej, która nie po-
zostaje bez wpływu na życie i zdrowie chorych 
(Śliwka M. (2008) Prawa pacjenta w prawie 
polskim na tle prawno-porównawczym, To-
ruń: 59). Co do zasady za błąd organizacyj-
ny powinien odpowiadać podmiot/osoba kie-
rująca i zarządzająca danym zakładem pracy. 
Klasycznym błędem organizacyjnym jest brak 
wystarczającego wyposażenia oddziału, po-
zwalającego na prawidłowe i zapewniające 
bezpieczeństwo dla pacjenta i dla personelu, 
wykonywanie czynności medycznych. Ale rów-
nież niedostateczna obsada personelu na da-
nym dyżurze w stosunku do zbyt dużej liczby 
pacjentów, obsada personelu uniemożliwiają-
ca stały nadzór nad salami chorych, polecenia 
nakazujące opuszczenie oddziału i pozostawie-
nie pacjentów bez stałej opieki lub zapewnia-
nie opieki przez jedną osobę jednocześnie na 
dwóch oddziałach lub dwóch piętrach. Jest to 
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z jednej strony zagrożenie dla życia i zdrowia 
pacjentów, a z drugiej dla bezpiecznego wyko-
nywania obowiązków zawodowych pielęgniarki 
czy położnej. Zgodnie z linią orzeczniczą, co 
do zasady to „Zakład opieki zdrowotnej (szpi-
tal) ponosi odpowiedzialność za błędy organi-
zacyjne i zaniedbania personelu medycznego 
oraz za naruszenie standardów postępowania 
i procedur medycznych przy udzielaniu świad-
czeń zdrowotnych, skutkiem czego są poważne 
szkody doznane przez pacjenta.” (Wyrok Sądu 
Apelacyjnego w Rzeszowie,  Wydział I Cywilny 
z 12 X 2006 r., I ACa 377/06).

  Aby jednak uchronić personel pielęgniarski 
i położniczy od ryzyka poniesienia odpowie-
dzialności za błąd organizacyjny, należy nie-
zwłocznie zgłosić powstanie tego błędu bezpo-
średnim przełożonych, osobie odpowiedzialnej 
za zarządzanie organizacją pomocy medycz-
nej, czy też dokonać stosownego wpisu w ra-
porcie z dyżuru, na którym błąd ten wystąpił. 
To właśnie zasygnalizowanie błędu organiza-
cyjnego, w postaci dokonania wpisu fakulta-
tywnego, powoduje, iż osoby odpowiedzialne 
za organizację zakładu pracy i udzielania po-
mocy medycznej mają obowiązek zareagować 
i podjąć natychmiastowe czynności zmierza-
jące do zlikwidowania tego stanu zagrożenia. 
Wskazanie na błąd organizacyjny podczas wy-
konywania obowiązków zawodowych i zagroże-
nie z niego wynikające, nakreśla jasne kierunki 
w ewentualnym postępowaniu w przedmiocie 
odpowiedzialności  prawnej i wykryciu osób 
odpowiedzialnych.  A tym samym zwiększa 
szansę na odsunięcie odpowiedzialności wobec 
pielęgniarki czy położnej, które sygnalizowały 
istnienie błędu organizacyjnego i wykazanie, 
iż brak wykonania danych czynności zawodo-
wych wynika wyłącznie z tego faktu. 

O treści raportu i informacjach fakultatyw-
nych w nich zawartych decyduje wyłącznie 
pielęgniarka czy położna, która go sporządza. 
Wszelkiego rodzaju polecenia przełożonych, 
wewnętrzne zarządzenia w podmiotach lecz-
niczych zakazujące dokonywania określonych 
wpisów w raportach (np. opisania błędu or-
ganizacyjnego) lub nakazujących dokonywa-
nia tylko określonych wpisów, są niezgodne 
z obecnie obowiązującym prawem. Rozporzą-
dzenie  w sprawie rodzajów i zakresu doku-
mentacji medycznej  oraz sposobu jej prze-
twarzania  nie ogranicza wpisów w raporcie, to 

pielęgniarka czy położna decydują o jego treści 
i informacjach w nich umieszczonych, nawet 
tych niewygodnych dla przełożonych. Wszel-
kiego rodzaju inne niższego rzędu akty praw-
ne  (jak wewnątrzzakładowe zarządzenia, re-
gulaminy) sprzeczne z treścią rozporządzenia, 
które jest aktem prawnym wyższego rzędu 
wobec nich – są nieważne i  nie obowiązują. 
Treść raportu pielęgniarki czy położnej, to jej 
subiektywny opis, subiektywna relacja z jej 
zdaniem najważniejszych wydarzeń minionego 
dyżuru (np. zaistnieniu błędu organizacyjnego, 
zmuszaniu do wykonania polecenia służbowe-
go niezgodnego z zasadami  kodeksu pracy). 
W końcu raport,  to broń przed zarzutami pa-
cjenta czy innych osób, których w inny sposób 
nie można obalić. (…) Z punktu widzenia pie-
lęgniarki czy położnej, dokumentacja medycz-
na przede wszystkim ma obrazować przebieg 
udzielonych świadczeń i wykonanych czyn-
ności oraz obronić przed zarzutami ze strony 
pacjenta czy innych osób.  I tutaj najistot-
niejsza jest jakość i rzetelność dokonywanych 
wpisów, zwłaszcza wpisów fakultatywnych,  
a nie ich obszerności rozbudowany charakter. 
W postępowaniu dowodowym jakość wpisu 
ma największe znaczenie dla obalenia zarzu-
tów przeciwko pielęgniarce czy położnej. (…) 
Dokumentacja medyczna odgrywa także sze-
roką rolę w postępowaniu odszkodowawczym, 
prowadzonym przez podmioty ubezpieczające. 
Ubezpieczyciel zwraca uwagę przede wszyst-
kim na brak dokumentacji medycznej w danym 
zakresie, brak wymaganego wpisu, jej czytel-
ność czy chronologię, ale i na wpisy fakulta-
tywne (odnotowanie nieprawidłowych zacho-
wań pacjenta, niestosowanie się do zaleceń, 
odmowy współpracy podczas udzielania świad-
czeń). Szczególnie istotne z punktu widzenia 
odpowiedzialności za szkodę, stają się raporty 
pielęgniarskie i położnicze. Rzetelnie poprowa-
dzone są cenną informacją dla ubezpieczyciela 
(K. Rudnik Analiza przypadków 

w pielęgniarstwie i położnictwie, PZWL). 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia  
21 grudnia 2010r w sprawie rodzajów i za-
kresu dokumentacji medycznej  oraz sposo-
bu jej przetwarzania ( Dz. U. 2010.252.1697 
z późn. zm).
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Zakres obowiązków ratownika medycznego

adwokat Kinga Rudnik

Uprawnienia ratowników medycznych zostały uregulowane w ustawie z dnia 8 
września 2016 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz obowiązującym od 
niedawna  rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie 
medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne 
czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Te akty 
prawne wskazują na konkretne czynności, jakie może wykonywać ratownik medyczny 
oraz wymieniają podmioty, w jakich jest  dopuszczalne ich wykonywanie przez ratow-
nika medycznego. 

Ustawa o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym w art. 11 ust. 1 wylicza tylko przy-
kładowo część czynności należących do kom-
petencji ratownika medycznego. Jest to tzw. 
katalog otwarty, na który wprost wskazuje 
zapis „w szczególności”. Oznacza to, że także 
inne czynności niewymienione w art. 11 ust 1 
przywołanej ustawy, mogą być wykonywane 
przez ratownika medycznego. 

Art.  11. 1. Wykonywanie zawo-
du ratownika medycznego pole-
ga na realizacji zadań zawodowych, 
w szczególności na:

1)  udzielaniu świadczeń zdrowotnych,  
w tym medycznych czynności ratunko-
wych udzielanych samodzielnie lub pod 
nadzorem lekarza;

2)  zabezpieczeniu osób znajdujących się 
w miejscu zdarzenia oraz podejmowaniu 
działań zapobiegających zwiększeniu licz-
by osób w stanie nagłego zagrożenia zdro-
wotnego;

3)  transportowaniu osób w stanie nagłego 
zagrożenia zdrowotnego;

4)  udzielaniu wsparcia psychicznego  
w sytuacji powodującej stan nagłego za-
grożenia zdrowotnego;

5)  edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Ponadto treść art. 11 ust. 4 ww ustawy, wy-
mienia także inne czynności, które uważa się 
za wykonywanie zawodu ratownika medyczne-
go, jak:

Art. 11 ust. 4.
1)  nauczanie zawodu ratownika medycz-
nego oraz wykonywanie pracy na rzecz 
doskonalenia zawodowego ratowników 
medycznych i dyspozytorów medycz-
nych;

2)  organizowanie i prowadzenie zajęć  
z zakresu pierwszej pomocy, kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy oraz medycz-
nych czynności ratunkowych;

3)  prowadzenie badań naukowych lub 
prac rozwojowych w zakresie ratownic-
twa medycznego;

4)  kierowanie i zarządzanie: a)  ratow-
nikami medycznymi, b)  dyspozytorami 
medycznymi;

5) zatrudnienie lub pełnienie służby na 
stanowiskach administracyjnych, na któ-
rych wykonuje się czynności związane  
z przygotowywaniem, organizowaniem 
lub nadzorem nad udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w zakresie ratownic-
twa medycznego.

Doprecyzowanie czynności ratownika me-
dycznego znajdujemy w ww. rozporządzeniu  
Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czyn-
ności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych 
innych niż medyczne czynności ratunkowe, 
które mogą być udzielane przez ratownika me-
dycznego, które obowiązuje od dnia 12 maja 
2016 r. Rozporządzenie to, wskazuje na czte-
ry grupy czynności, jakie mogą być udzielane 
przez ratownika medycznego, czyli:

1. medyczne czynności ratunkowe, 
które mogą być udzielane przez ratowni-
ka medycznego samodzielnie (Załącznik 
nr 1 do rozporządzenia);
2. medyczne czynności ratunkowe, 
które mogą być udzielane przez ratow-
nika medycznego pod nadzorem lekarza 
systemu (Załącznik nr 2 do rozporządze-
nia);
3. świadczenia zdrowotne, inne niż me-
dyczne czynności ratunkowe, które mogą 
być udzielane przez ratownika medycz-
nego samodzielnie (Załącznik nr 3 do 
rozporządzenia);
4. świadczenia zdrowotne, inne niż me-
dyczne czynności ratunkowe, które mogą 
być udzielane przez ratownika medycz-
nego na zlecenie (Załącznik nr 4 do roz-
porządzenia).
Każdy z tych załączników, wymienia szcze-

gółowo czynności, które mogą być wykonywa-
ne przez ratownika medycznego. 
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Ustawa wymienia także inne uprawnienia ra-
townika medycznego, m.in.: prawa wglądu do 
dokumentacji medycznej oraz do uzyskania od 
lekarza, felczera, pielęgniarki, położnej informa-
cji stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, pro-
ponowanych metodach diagnostycznych, lecz-
niczych, rehabilitacyjnych, zapobiegawczych  
i dających się przewidzieć następstwach po-
dejmowanych działań, w zakresie niezbęd-
nym do udzielanych przez siebie świadczeń 
zdrowotnych. W ramach udzielania świadczeń 
zdrowotnych innych niż medyczne czynności 
ratunkowe, ratownik wykonuje zlecenia okre-
ślone w dokumentacji medycznej. Wymienio-
ne w ustawie czynności ratownik dokumentuje  
w  karcie indywidualnej ratownika medycznego. 

Ponadto bardzo istotną zmianą w zapi-
sach obecnego rozporządzenia (w porównaniu 
do poprzedniego z 2006 r.) jest rozszerzenie 
możliwości wykonywania zawodu ratownika 
medycznego poza system państwowego ra-
townictwa medycznego, czyli na innych aniże-
li SOR oddziałach szpitalnych. Z kolei art. 11 
ust 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Me-
dycznym zawiera katalog podmiotów, w jakich 
ratownik medyczny może wykonywać zawód, 
czyli:

art. 11 ust. 3

1)  w podmiotach leczniczych, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r.  działalności leczniczej 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.);

2)  w ramach ratownictwa gór-
skiego i narciarskiego, o którym 
mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy 
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeń-
stwie i ratownictwie w górach i na zor-
ganizowanych terenach narciarskich (Dz. 
U. Nr 208, poz. 1241 oraz z 2013 r. poz. 
7);

3)  w ramach ratownictwa wodnego,  
o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy  
z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeń-
stwie osób przebywających na obsza-
rach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240, 
z późn. zm.);

4)  w ramach ratownictwa górniczego,  
o którym mowa w art. 122-124 ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geolo-
giczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 
196, 1272 i 1505);

5)  w ramach morskiej służby poszukiwa-
nia i ratownictwa, o której mowa w art. 
116 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.  
o bezpieczeństwie morskim (Dz. U.  
z 2015 r. poz. 611, z późn. zm.);

6)  w jednostkach podległych Ministrowi 
Obrony Narodowej niebędących podmio-
tami leczniczymi;

6a)    w realizujących działania anty-
terrorystyczne jednostkach podległych 
ministrowi właściwemu do spraw we-
wnętrznych niebędących podmiotami 
leczniczymi;

7)  w jednostkach ochrony przeciwpoża-
rowej, o których mowa w art. 15 usta-
wy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 
178, poz. 1380, z późn. zm.), włączo-
nych do krajowego systemu ratowniczo-
-gaśniczego, w zakresie ćwiczeń, szkoleń 
oraz działań w strefie zagrożenia;

8)  na lotniskach w związku z zapew-
nieniem wymagań, o których mowa  
w przepisach wydanych na podstawie art. 
85 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Pra-
wo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 1393, 
z późn. zm.);

9)  w ramach podmiotu leczniczego wy-
konując zadania z zakresu zabezpie-
czenia medycznego imprezy masowej,  
o której mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z 
dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 
611, z późn. zm.);

10)  w ramach wykonywania transpor-
tu sanitarnego w rozumieniu art. 161ba 
ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.);

11)  w izbach wytrzeźwień, wchodząc  
w skład zmiany, o której mowa w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 423 
ust. 5 ustawy z dnia 26 październi-
ka 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1286);

12)  na stanowisku dyspozytora medycz-
nego.

W tych podmiotach, dość szeroko wymie-
nionych, ratownicy medyczni uprawnieni są do 
wykonywania czynności dopuszczalnych przez 
przepisy prawa, wyżej przywołane. Czynno-
ści nie wymienione w przepisach regulujących 
obowiązki ratownika medycznego, nie mogą 
przez niego być wykonywane.  

Podstawa prawna:  
1.  ustawa z dnia 8 września 2016 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2013.757);
2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwiet-

nia 2016 r. w sprawie medycznych czynności ra-
tunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż 
medyczne czynności ratunkowe, które mogą 
być udzielane przez ratownika medycznego 
(Dz.U.2016.587)
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„Trzeba działać!”
Joanna Gruca

Asystent Biura OIPIP

Już od dobrych kilku lat mówi się o coraz mniejszej ilości absolwentów studiów pie-
lęgniarskich i położniczych. Z roku na rok ubywa pielęgniarek i położnych czynnie wy-
konujących swój zawód, a znaczna część najmłodszych przedstawicieli tych zawodów 
pracuje za granicą. Rokowania nie są najlepsze, gdyż może dojść do sytuacji, w której 
pielęgniarek i położnych po prostu zabraknie. Czy ich miejsce będzie mógł zająć inny 
personel medyczny np. opiekunowie medyczni, których wykształcenie nie dorównuje 
wiedzy i profesjonalizmowi pielęgniarek i położnych?

Sytuacja staje się coraz bardziej napięta, 
zwłaszcza, że w wielu jednostkach medycz-
nych już występuje znaczny niedobór wśród 
personelu pielęgniarskiego i położniczego. 
Do takiego stanu rzeczy doprowadziło kilka 
czynników, z których niewątpliwie najważniej-
szym jest brak odpowiedniego wynagrodzenia 
adekwatnego do wykształcenia i wykonywa-
nych obowiązków, brak poważania ze strony 
pacjentów i reszty personelu medycznego, 
zła organizacja pracy. Wiele wskazuje, że je-
śli nie podejmie się kroków zmierzających do 
zmiany sytuacji, polska służba zdrowia znaj-
dzie się w bardzo niekomfortowej sytuacji,  
a ucierpią na tym przede wszystkim pacjenci.

 Dlatego też w dniu 27.06.2016r. w siedzi-
bie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach, przy ulicy Francuskiej 16, odbyło 
się pierwsze spotkanie szanownego gremium, 
którego celem było wspólne zastanowienie się, 
wymiana myśli i poglądów w temacie przycią-
gnięcia młodych ludzi do zawodu pielęgniarki  
i położnej. 

W spotkaniu uczestniczyli: dr n. med. Ewa 
Nogaj - Dziekan Wyższej Szkoły Medycznej  
w Sosnowcu, mgr Danuta Obcowska - Kanclerz 
Wyższej Szkoły Medycznej w Sosnowcu, dr hab.  
n. med. Damian Czyżewski - Prorektor ds. 
Klinicznych ŚUM w Katowicach, dr Maria  
Kosińska - Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania 
im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach), doc. dr 
Jerzy Siemianowicz- Dziekan Zamiejscowego 
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Tychach, Śląska 
Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego 
Ziętka w Katowicach, dr Maria Trzeciak Peł-
nomocnik ds. praktyk, Śląska Wyższa Szkoła 
Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Kato-
wicach, dr n. o zdr. Sonia Grychtoł -Dyrektor 
Instytutu Pielęgniarstwa, Państwowa Wyż-
sza Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda  
Pileckiego w Oświęcimiu oraz inicjatorka 
spotkania mgr Anna Janik  -Przewodniczą-
ca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

Na początku spotkania dr Sonia Grychtoł 
podzieliła się z zebranymi swoimi spostrzeże-
niami na temat: „Postrzeganie pielęgniarek i 

położnych przez społeczeństwo w Polsce”. Pani 
doktor przede wszystkim podkreśliła fakt, że 
pielęgniarstwo bardzo rozwinęło się na prze-
strzeni ostatnich 100 lat, że pielęgniarki to 
nie tylko osoby, które „ocierają pacjentom pot  
z czoła”, ale pomagają im w chorobie, niepeł-
nosprawności, w diagnozowaniu, aczkolwiek 
nadal ważnymi cechami, które je wyróżniają 
są empatia i współczucie. Wzrasta zapotrzebo-
wanie na pielęgniarki, ale muszą one budować 
swój autorytet przez wiedzę i profesjonalizm. 
Należy też zmienić dotychczasowe postrzega-
nie pielęgniarek i położnych, jako osób, które 
wykonują czynności pomocnicze przy pacjen-
tach i podlegają lekarzom. Pielęgniarki wyko-
nują samodzielny zawód, co wynika z ustawy. 
Rzeczona ustawa stwierdza też, że pielęgniarki  
i położne mają wykonywać zlecenia, a nie po-
lecenia lekarza.

Zmiana wizerunku pielęgniarki/położnej, 
tak silnie zakorzenionego w świadomości spo-
łeczeństwa, nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza 
jeżeli zwróci się uwagę na problemy tj. ano-
nimowość pielęgniarek/położnych wobec pa-
cjentów, przestarzała organizacja pracy, która 
uniemożliwia pełne wykorzystywanie wiedzy  
i umiejętności pielęgniarek i położnych, nie-
właściwa komunikacja na linii pielęgniarka-
-lekarz, hierarchiczny sposób sprawowania 
opieki nad pacjentem, w którym pielęgniarka 
„nie ma prawa głosu”, zła płaca pielęgniarek  
i położnych, stereotyp o ich niskich kompe-
tencjach.

Sprawy nie ułatwiają media, które notorycz-
nie kreują zaburzony wizerunek pielęgniarek  
i położnych, często nie mający nic wspól-
nego z rzeczywistością. Media manipulują 
faktami, nagminnie wyrywają z kontekstu 
fragmenty wypowiedzi, potrafią sprawić, że 
zachowanie jednej osoby rzutuje na całe śro-
dowisko. Poza tym tendencyjny, stereotypo-
wy, nieobiektywny i seksistowski wizerunek 
pielęgniarek (rzadziej położnych) możemy 
zobaczyć we wszelkiego rodzaju tzw. seria-
lach medycznych lub serialach komediowych, 
które ośmieszają rzeczone zawody. Winą pie-
lęgniarek i położnych jest to, że niechętnie 
przemawiają w mediach i nie nawiązują dys-
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kusji, a jeśli już się tego podejmą, czynią to  
w sposób nieelegancki.

Dr Maria Kosińska zwróciła uwagę, że 
przyczyną braku „medialnego dialogu” może 
być wysoka ugodowość cechująca pielęgniar-
ki i położne, choć dobrze wpływa na relacje  
z pacjentami, często przeszkadza  w stawianiu 
wymagań dla potrzeb zawodu. Kolejną kwestią 
podniesioną przez dr Kosińską były wspomnia-
ne wcześniej zalecenia lekarskie, które są dla 
pacjenta, a nie dla pielęgniarek. Pielęgniarki 
mają tylko pomóc pacjentowi w realizacji za-
leceń lekarskich. 

Dr Sonia Grychtoł podsumowała swoją 
prezentację w kilku punktach:

1. Pielęgniarki i położne muszą wypracować 
sobie szacunek.

2. Pielęgniarki i położne muszą zbudować 
na nowo swój autorytet.

3. Należy myśleć krytycznie, by zmienić 
swój wizerunek.

4. Nie można akceptować obrażania/poni-
żania wizerunku pielęgniarki/położnej.

5. Wyrażenie „funkcjonariusz publiczny”  
w odniesieniu do pielęgniarek i położnych 
nie może być tylko pustym frazesem.

Następnie głos zabrała mgr Anna  
Janik: „W chwili obecnej brak pielęgniarek  
i położnych staje się sytuacją dramatyczną. 
Pomimo dużej ilości szkół pielęgniarskich i po-
łożniczych, brakuje chętnych do nauki zawo-
du. Należy się zastanowić jak i co zrobić, aby 
przyciągnąć młodych adeptów pielęgniarstwa 
i położnictwa, tym bardziej, że na dany mo-
ment – niestety - jesteśmy postrzegane jako 
<<rozkrzyczane>> i mówiące tylko o pienią-
dzach. Cierpi na tym nasz autorytet. Mało kto 
chce pracować w Polsce, w czym utwierdziła 
mnie sytuacja, która spotkała mnie podczas 
czepkowania w pewnej szkole. Na moje słowa, 
że nie chciałabym, żeby za kilka lat absolwenci 
zgłosili się do OIPiP w Katowicach informując o 
planowanym wyjeździe za granicę, większość 
z nich milcząc, zdawała się potwierdzać moje 
obawy. Wyjazd do innego kraju w celu zarob-
kowym jest tym łatwiejszy, że ludzie młodzi nie 
mają bariery językowej, która cechuje starsze 
pokolenie”.

Dr Maria Kosińska wskazała również inne 
przyczyny braku pielęgniarek i położnych: „Ko-
lejnym problemem jest też wiek kandydatów 
do zawodu. Nie ma generalnego rozeznania 
średniego wieku absolwentów szkół pielęgniar-
skich i położniczych, ale dużo jest 30. i 40. – 
latków. Najczęściej mają już oni jeden zawód 
i „asekurują się” pielęgniarstwem. Często nie 
odbierają nawet zaświadczenia prawa wykony-
wania zawodu.

Drugą kwestią jest niska płaca. Gdy pielę-
gniarka lub położna ukończy szkołę prywat-
ną, to czesne, które zapłaciła za edukację, nie 
zwróci się nawet po 3 latach. Mało tego, nową 
modą szpitali jest pobieranie opłat od studen-
tów za możliwość odbycia praktyk zawodowych 
w danej jednostce. W ustawie o działalności 
leczniczej nie ma zapisu o obowiązku zakładu 
leczniczego prowadzenia kształcenia adeptów 
zawodu medycznego, stąd <<opłaty za prak-
tyki>>.

Fakt ten potwierdziła Przewodnicząca 
OIPiP w Katowicach dodając, że niektóre szpi-
tale pobierają nawet 1000 zł/miesiąc od pie-
lęgniarek/położnych, które muszą odbyć prze-
szkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu. 
Poza tym, z przykrością należy zauważyć, że 
w chwili obecnej, żadna z osób będących na 
praktykach w danym podmiocie medycznym, 
nie pyta o możliwość zatrudnienia w nim po 
uzyskaniu dyplomu.

Zaistniałą sytuację skomentowała dr Sonia 
Grychtoł: „Powinniśmy przyciągać nowe oso-
by, a opłaty za praktyki na pewno odstraszają 
młode osoby”.

Dr Maria Trzeciak uznała, że wybór zawo-
du pielęgniarki i położnej dokonywany przez 
przyszłych studentów opiera się na analizie 
rynku pracy i płacy. Za podjęciem studiów 
przemawia możliwość uzyskania zatrudnienia 
w kraju lecz z niską płacą, a intratnego zarob-
ku pracując za granicą. Nie wszystkich jednak 
interesuje wyjazd z Polski. Ponadto podczas 
studiów i praktyk w zakładach ochrony zdro-
wia przyszli adepci pielęgniarstwa doświad-
czają poznania realnej rzeczywistości zawodu. 
Widzą, że w znacznym stopniu pielęgniarki  
i położne nie mają etatowego zatrudnienia, 
pracują na kontraktach u różnych pracodaw-
ców, są przeciążone, zmęczone i rozżalone, 
czują się niedocenione. Uciekają się do róż-
nych form protestów z miernym skutkiem. 
Informacje te przenikają do społeczeństwa. 
Zaś wymagania wobec zawodów medycznych  
w odniesieniu do pielęgniarek i położnych są 
bardzo wysokie. Poczucie odpowiedzialności 
dystansuje wiele osób od podjęcia studiów  
w tym kierunku. Brak kandydatów, czasem ne-
gatywny dobór kandydatów do zawodu wpły-
nie na opiekę nad pacjentem. Najlepszym 
„środkiem” na zdobycie nowych adeptów są 
absolwenci danej uczelni, którzy stają się nie-
jako wizytówką danej placówki, jak i całego 
środowiska. 

 Mgr  Danuta Obcowska wyraziła ubo-
lewanie nad faktem, że pomimo iż studen-
ci pielęgniarstwa studiów licencjackich oraz 
magisterskich w sumie spędzają na zajęciach  
i praktykach ponad 6 tysięcy godzin, to ich 
kwalifikacje są wciąż niedoceniane. Do tego, 
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nie da się ukryć, że czesne placówek prywat-
nych nie jest małe, ale obniżenie go nie jest 
możliwe, gdyż odbędzie się to kosztem albo 
ilości godzin wykładowych, albo praktyk, co  
z kolei będzie rzutowało na ilość wiedzy i umie-
jętności nabytych przez studentów oraz będzie 
niezgodne ze standardem nauczania.

Doc  Jerzy Siemianowicz stwierdził, że 
dane gospodarcze nie są w 100% zgodne z re-
aliami i nie zgodził się z częścią wniosków dr 
Grychtoł. W jego opinii w podstawowej materii 
pielęgniarki i położne postrzegane są w dobry 
sposób. Najtrudniejszym wyzwaniem jest „za-
wiadomienie” społeczeństwa, że nie będzie ono 
mogło funkcjonować, gdy zabraknie pielęgniarek 
i położnych. Dużą rolę powinni w tym odegrać 
lekarze, którzy doskonale zdają sobie z tego 
sprawę. Niestety, żyjemy w czasach brutalnej 
walki o wszystko, a przy tym mamy skłonność 
do marnowania dóbr, czego przykładem jest złe 
zagospodarowanie środków z Unii Europejskiej. 
Uważa, że należy uporządkować dane, gruntow-
nie zbadać sytuację demograficzną, ocenić pozy-
cję pielęgniarek i położnych, a następnie przed-
stawić wszystko społeczeństwu i zmusić ludzi, by 
nie tracili czasu i zaczęli działać. 

Następnie, głos zabrał doc Damian  
Czyżewski: „Młodzi ludzie uczą się od star-
szych. O pielęgniarstwie mówi się, że będzie źle 
się działo etc. Nie ma możliwości, aby szpital 
funkcjonował bez pielęgniarek, których de facto 
już brakuje, ale żadna władza nie przyzna się do 
patowej sytuacji. Nie może dojść do momentu, 
w którym ktoś powie: <<Po co nam pielęgniar-
ki? Lukę po nich da się wypełnić.>>. Pracodaw-
cy różnie postrzegają pielęgniarki, ale dominuje 
pogląd, że cały czas jest z nimi problem. W ich 
opinii zastąpienie pielęgniarek jest możliwe, co 
stanowi poważne zagrożenie dla zawodu. Jako 
lekarz widzę, że niektórzy koledzy po fachu źle 
przedstawiają pielęgniarki, ale widzę też, że 
idzie to w drugą stronę, podczas gdy powinniśmy 
pracować razem. Rodzą się niepotrzebne kon-
flikty, a bardzo łatwo jest zaburzyć wizerunek 
publiczny. Dużą barierę między pielęgniarkami  
i lekarzami tworzą finanse. Należy podnieść 
status pielęgniarek pod względem majątku.  
A odnoszę nieodparte wrażenie, że państwo 
dąży do wyparcia pielęgniarek i zastąpienia ich 
kimś innym.”

Wypowiedź ta została podsumowana przez 
dr Marię Kosińską: „Lekarze często twier-
dzą, że będą zatrudniać asystentki medyczne. 
Dlatego pytam ich czy chcą pracować z takimi 
osobami? I czy zdają sobie sprawę, że nie moż-
na powierzyć opieki nad pacjentem komuś, kto 
nie jest do tego odpowiednio przygotowany?”

Doc Damian Czyżewski wyraził opinię, 
że pielęgniarki zabiegowe muszą mieć wcze-
śniejszą styczność z daną specjalizacją i nie 

mogą to być osoby bez odpowiedniego przy-
gotowania, dlatego też nie ma możliwości by 
zastąpić pielęgniarki zabiegowe np. asysten-
tami medycznymi.

W opinii dr Soni Grychtoł nikt w środo-
wisku nie chce powrotu asystentów, tym bar-
dziej, że pielęgniarki i położne nieustannie się 
kształcą i są wysokiej rangi specjalistkami, ale 
muszą zarabiać adekwatnie do wiedzy i wyko-
nywanej pracy. A często nawet nie mówi się  
o ich profesjonalizmie.

Doc Damian Czyżewski uznał, że pielę-
gniarki i położne powinny mieć swoich rzecz-
ników prasowych. Nie ma profesjonalnego 
działania, które poprawiłoby wizerunek pielę-
gniarek/położnych w mediach. Trzeba zrobić 
rozeznanie co i jak pokazać w mediach, aby 
można było zauważyć pozytywny oddźwięk 
tych działań w społeczeństwie.

Mgr Anna Janik kontynuowała wątek wi-
zerunku medialnego pielęgniarek i położnych, 
ubolewając, że na ogół postrzega się je jako 
osoby roszczeniowe. Mało tego, zdarzają się 
przypadki braku poszanowania dla stroju za-
wodowego, co tylko potęguje ich zły wizerunek 
w oczach społeczeństwa. 

Następnie dyskusja dotyczyła pracy i za-
kresu obowiązków wykonywanych przez pielę-
gniarki i położne. Często ich wydatek energe-
tyczny jest przekroczony, a mimo to nie mają 
dłuższej przerwy. 

Doc Damian Czyżewski dodał, że wielu 
młodych lekarzy i młodych pielęgniarek oraz 
położnych zdaje sobie sprawę z własnych ogra-
niczeń, ale mimo to pracują ponad siły. Czę-
stym tego efektem jest zespół wypalenia za-
wodowego. 

Będą podejmowane inicjatywy zmierzają-
ce do wyparcia pielęgniarek i położnych i za-
stąpienia ich osobami, którym będzie można 
mniej zapłacić, np. opiekunom medycznym. 
Nie ma wątpliwości, że osoby o niższych kwa-
lifikacjach również mogą znaleźć zatrudnienie  
w szpitalach, by pełnić obowiązki nie wymaga-
jące specjalistycznego wykształcenia, zwłasz-
cza wobec małej ilości pielęgniarek i położ-
nych. Ale nie może dojść do sytuacji, w której 
pielęgniarek i położnych nie będzie w ogóle.

W końcowej fazie dyskusji gremium doszło 
do konkluzji, że po zebraniu danych przez doc 
Jerzego Siemianowicza i dr Soni Grychtoł, od-
będzie się kolejne spotkanie (prawdopodobnie 
po okresie wakacyjnym) i ustalone zostaną 
kierunki działań, których celem będzie przy-
ciągnięcie ludzi młodych do pielęgniarstwa  
i położnictwa oraz poprawienie wizerunku tych 
grup zawodowych w oczach społeczeństwa.
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Komentarz do prac Zespołu
Wynagrodzenia białego personelu w podmiotach leczniczych są mocno zróżnicowane  

w zależności od wartości kontraktu z NFZ, rodzaju wykonywanych świadczeń, stopnia refe-
rencyjności, podmiotu tworzącego etc. Dlatego wiele osób wykonujących zawód medyczny 
widzi w tym problem „przecież pracujemy na tych samych stanowiskach pracy, w podobnych 
jednostkach, wykonujemy takie same procedury, a zarabiamy różnie”. 

Pracownicy ochrony zdrowia długo oczekiwali na uregulowanie wynagrodzeń w podmio-
tach leczniczych więc działania podjęte przez Ministra Zdrowia wzbudziły w nich nadzieję 
na ustawowe zagwarantowanie choć minimalnej wartości wynagrodzeń. Niestety w opinii 
Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przedstawiony na Trójstron-
nym Zespole do Spraw Ochrony projekt ustawy wymaga ponownej merytorycznej analizy 
oraz podjęcia faktycznych, a nie pozorowanych działań gwarantujących pracownikom ochro-
ny zdrowia wynagrodzenia o niekwestionowanym charakterze i nie wymagającego wykładni 
Sądu Najwyższego lub Trybunału Konstytucyjnego. Najistotniejsze aby była to ustawa, która 
po wielu latach da satysfakcję finansową środowiskom medycznym, zachęci młodych ludzi 
do wyboru zawodu a nie będzie przyczynkiem do toczenia sporów sądowych tak jak było 
dotychczas. 

Z wyrazami szacunku 
  Krystyna Ptok

Przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego  OZZPIP
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Zespoły problemowe 

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach działając zgodnie z  usta-
wą  z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 
1038); realizuje  swoje zadania m.in powołując zespoły problemowe, określając ich 
kompetencje oraz zasady działania.  Okręgowa Rada w zależności od potrzeb może 
powołać doraźne komisje problemowe oraz stałe lub doraźne zespoły problemowe. 
Zachęcamy środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych  do  dzielenia się swoimi 
doświadczeniami, zgłaszanie problemów, a chętnych do pracy w zespołach zaprasza-
my do zapoznania się z działalnością poszczególnych zespołów.

Adres  email :  merytoryczny2@izbapiel.katowice.pl
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	Zorganizowanie warsztatów dla położnych w II półroczu
	Promowanie zawodu  położnej –wydanie kalendarza Położna 2017
	Opiniowanie aktów prawnych przesłanych do  konsultacji społecznych.
	Organizowanie szkoleń członków Zespołu ds. Położnych w ramach comiesięcznych posiedzeń.
	Omawianie  bieżących problemów  w życiu zawodowym i wpływanie  na ich rozwiązanie.
	Współpraca  z:

o Polskim Towarzystwem Położnych, oraz innymi organizacjami zrzeszającymi lub działa-
jącymi na rzecz położnych.

o Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim i innymi towarzystwami naukowymi i zawodowymi.
o Zespołami i komisjami działającymi przy OIPiP w Katowicach
o Stowarzyszeniem rodziców i położnych „Dobrze urodzeni”
o Fundacją „Rodzić po ludzku”
o Fundacją „By Dalej Iść”
o Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych.

	Publikacje i współpraca członków Zespołu ds. Położnych z komitetem redakcyjnym biulety-
nu Nasze Sprawy.

	Delegowanie członków Zespołu ds. Położnych na konferencje i szkolenia.

Przewodnicząca Zespołu 
mgr Joanna Kuźnik

Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego 
Zespół działa przy ORPiP w Katowicach od 15 maja 2002 r. W skład Zespołu wchodzą pie-

lęgniarki, którym szczególnie bliskie są sprawy profilaktyki zakażeń, wszystkie są praktykami  
w dziedzinie epidemiologii. Zespół składa się z 14 osób.

1. Zespół współpracuje z Konsultantem Krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicz-
nego, Konsultantem Wojewódzkim w  dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Polskim 
Stowarzyszeniem Pielęgniarek Epidemiologicznych, Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, 
Powiatowymi Inspektorami Sanitarnymi, Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie oraz 
innymi organizacjami/ ośrodkami opiniotwórczymi w dziedzinie epidemiologii.

2. Realizuje cykliczne spotkania zgodnie z harmonogramem spotkań, na których omawiane są 
aktualne problemy z zakresu pielęgniarstwa epidemiologicznego.

3. W spotkaniach uczestniczy Konsultant Krajowy oraz Konsultant  wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego.

	Członkowie Zespołu biorą aktywny udział w Zjazdach Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Epidemiologicznych, publikują artykuły w biuletynie „Pielęgniarka Epidemiologiczna”,„Nasze 
Sprawy”,  współpracują z kwartalnikiem „Forum Zakażeń”, „Zakażenia” i wieloma innymi, 
cieszącymi się uznaniem czytelników wydawnictwami.

	Od 2009 Zespół organizuje dla środowiska pielęgniarek i położnych woj. śląskiego konferencję 
naukowo-szkoleniową „Zakażenia szpitalne-działajmy razem”. W tym roku zorganizowana 
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zostanie jej VII edycja z udziałem wybitnych specjalistów z dziedziny epidemiologii, w tym 
wykładowców uniwersyteckich z ośrodków we Wrocławiu, Białymstoku. 

	Rokrocznie Zespół organizuje także konferencję naukowo-szkoleniową Pielęgniarek 
Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej, skierowaną do węższej grupy odbiorców - pielęgniarek 
epidemiologicznych woj. śląskiego, we współpracy z OIPiP w Bielsku Białej i OIPiP  
w Częstochowie. W tym roku planowana jest III konferencja, na której poruszana jest 
tematyka specjalistyczna z zakresu nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi, przedstawiane 
są programy nadzoru epidemiologicznego realizowane w naszych szpitalach.

	Zespół nadzoruje też bazę danych, która w 2002 r. liczyła 44 pielęgniarki epidemiologiczne, 
obecnie środowisko pielęgniarek epidemiologicznych liczy ponad 130 specjalistów  
ds. epidemiologii.

Przewodnicza Zespołu
mgr Katarzyna Skibińska

 

Zespół ds. pielęgniarstwa nefrologicznego
	Podczas dotychczasowej działalności  członkowie zespołu zorganizowali dwie konferencje 

nefrologiczne o tematyce „Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych.  
Druga konferencja miała charakter warsztatowy.  Uczestnicy mieli możliwość  zobaczenia  
technik stosowanych w dializie otrzewnowej,   a także poznali sposoby pielegnacji cewnika 
permanentnego  stosowanego w hemodializie.  Konferencję przeprowadzono pod patrona-
tem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicznych  

	Ponadto członkowie zespołu biorą aktywny udział  w ogólnopolskich konferencjach nefro-
logicznych, są autorami cyklu artykułów w „Naszych Sprawach”, aktywnie sprzeciwiali się 
likwidacji specjalizacji w dziedzinie pielegniarstwa nefrologicznego.

	Członkowie zespołu  planują zorganizowanie kolejnej konferencji  z cyklu  „Zmagania  
i dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych” Konferencja planowana jest  na 
pierwszy kwartał 2017 r. wspólnie z zakładem  pielegniarstwa internistycznego  Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego.  Podczas konferencji planowana jest dodatkowa sesja epide-
miologiczna i oraz rehabilitacyjna. 

	 Zamierzamy prowadzić akcję promującą zawód wśród  adeptek  pielęgniarstwa mającej 
na celu zachęcanie je do pozostania w kraju i podjęcie pracy  właśnie w placówkach nefro-
logicznych. 

	W uwagi na małą świadomość środowiska pielęgniarskiego z zakresu problematyki związanej  
z zastosowaniem dializoterapii zamierzamy prowadzić akcję uświadamiającą  wpływ wcze-
śniejszych hospitalizacji na dalsze  losy pacjenta dializowanego.  Szkolenia zamierzamy 
prowadzić zarówno w placówkach Okręgowej Izby jak i w konkretnych instytucjach 

Przewodnicząca Zespołu
 mgr  Anna Janus  

Zespół ds. pielęgniarstwa onkologicznego
Cel zespołu:
	 organizacja bezpłatnych konferencji, szkoleń, wyjazdów i spotkań służących podwyższaniu 

kwalifikacji zawodowych,
	 organizacja akcji społecznych na temat onkologii,
	 współpraca z ośrodkami onkologicznymi w Polsce i zagranicą,
	 analiza problemów psychologicznych pacjentów onkologicznych,
	 wymiana doświadczeń własnych z pracy zawodowej z różnych ośrodków onkologicznych,
	 omawianie problemów pielęgniarstwa onkologicznego, zagadnień prawnych, etycznych on-

kologii oraz innych zagadnień z dziedziny pielęgniarstwa,
	 przekazywanie wiedzy z najnowszych osiągnięć w kraju i za granicy,
	 omawianie nowych aktów prawnych,
	współpraca z konsultantami wojewódzkimi i krajowymi z dziedziny pielęgniarstwa i medycyny,
	 promowanie zawodu pielęgniarki,
	 powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa onkologicznego,
	współpraca z innymi Komisjami oraz Zespołami ds. pielęgniarstwa działającymi w ramach 

OIPiP w Katowicach, 
	współpraca z Zespołami ds. pielęgniarstwa działającymi w ramach OIPiP z  innych 

województw
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	czynny udział członków Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego w konferencjach, 
sympozjach, szkoleniach,

	publikacja artykułów w czasopismach medycznych,
	analiza, pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących pielęgniarek pracujących  

z pacjentami onkologicznymi,
	organizacja Ogólnokrajowych konferencji naukowo – szkoleniowych

- Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych
- Żywienie enteralne i parenteralne
- NOMED

Przewodnicząca  Zespołu 
mgr piel. Iwona Woźniak

Zespół ds. opieki długoterminowej
Celem Zespołu jest praca na rzecz doskonalenia form opieki długoterminowej  i ich kontrak-

towanie przez  NFZ oraz wymiana  doświadczeń i informacji.
Zadania:
	Organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących sprawach związanych                   

z  funkcjonowaniem zakładów sprawujących opiekę długoterminową.
	Współpraca z Zespołami/komisjami z innych województw
	Współpraca z pracownikami  NFZ  w zakresie opieki długoterminowej
	Integracja osób zajmujących się opieką długoterminową
	Zajmowanie stanowiska w sprawach kluczowych dla opieki długoterminowej
	Wspieranie działań na rzecz opracowywania strategii i dalszego rozwoju pielęgniarstwa               

w opiece długoterminowej
	Organizowanie konferencji poświęconych zagadnieniom  zapewnienia opieki pacjentom 

długoterminowym
Przewodnicząca  Zespołu 

Joanna Zielińska

Zespół ds. pielęgniarstwa psychiatrycznego

Cele i zadania
Prowadzi swoją działalność od 2011 roku. Pierwszą Przewodniczącą Zespołu była Pani mgr 

Danuta Ziółkowska.
Głównym celem pracy Zespołu jest integracja środowiska pielęgniarek psychiatrycznych oraz 

promowanie zawodu pielęgniarki, wymiana doświadczeń, informacji i poglądów oraz na rozwią-
zywanie bieżących problemów. 

W trakcie swojej działalności Zespół zorganizował  Konferencje Naukowo – Szkoleniowe:  
„Nie bójmy się chorych psychicznie” „Specyfika i różnorodność psychiatrii sądowej”  - „Uzależ-
nienie – fakty i mity”, „Depresja – choroba XXI wieku .

Członkowie zespołu publikują artykuły na łamach Biuletynu „Nasze Sprawy”.

Przewodnicząca Zespołu 
mgr Maria Kuca - Mulak

Zespół ds rozwoju zawodowego  
i badań naukowych w pielęgniarstwie

Zespół powstał w odpowiedzi, na istniejące potrzeby promowania różnych form rozwo-
ju zawodowego, samodoskonalenia oraz prowadzenia badań naukowych w pielęgniarstwie  
i dziedzinach pokrewnych.
Obszary działalności zespołu
	Budowanie świadomości zawodowej pielęgniarek, postaw etycznych, oraz  potrzeb pro-

wadzenia obserwacji i badań naukowych, w aspekcie poprawy jakości życia pacjentów, 
i podnoszenia prestiżu zawodowego pielęgniarstwa.

Organizowanie warsztatów szkoleniowych, w zakresie znajomości wytycznych  
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dotyczących realizacji badań naukowych,  i rozwijania umiejętności  ich prowadzenia.
	Inicjowanie działań zmierzających do rozwoju indywidualnego w środowisku pielęgniar-

skim, poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, nabywanie umiejętności budowania 
właściwych relacji z pacjentem, jego rodziną oraz zespołem terapeutycznym. Poznanie 
sposobów relaksacyjnych i motywacyjnych.

Szkolenia z udziałem specjalistów w zakresie możliwości wyboru ścieżki karie-
ry zawodowej, oraz wykorzystania technik psychologicznych w budowaniu relacji  
z pacjentem i zespołem terapeutycznym,  radzenia sobie ze stresem i wypaleniem za-
wodowym.
	Popularyzowanie badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa , jako warunku rozwoju pro-

fesjonalnej praktyki zawodowej, umożliwiającej podnoszenie poziomu świadczonych usług. 
Organizowanie konferencji naukowych umożliwiających prezentację badań, wymia-

nę myśli naukowej i doświadczeń.
	Nawiązywanie kontaktów międzynarodowych umożliwiających  porówna-

nie wyników badań z dziedziny pielęgniarstwa. Tworzenie zespołów badawczych  
i wspólnych projektów naukowych.

Zaproszenie gości zagranicznych do udziału w konferencji prezentującej  wyniki 
badań naukowych. Inicjowanie badań wieloośrodkowych, skutkujących wspólną mię-
dzynarodową publikacją.
	Upowszechnianie wyników badań naukowych w dziedzinie pielęgniarstwa, służące rozwo-

jowi nauki, opracowaniu nowych procedur, standardów i technik pielęgniarskich, podno-
szących jakość opieki nad chorym, w oparciu o wnioski wynikające z prowadzonych badań.

Wydanie monografii pokonferencyjnej, z uwzględnieniem prezentowanych badań,  
odnośnie działań pielęgniarskich i dziedzin pokrewnych
	Propagowanie idei rozwoju zawodowego pielęgniarek, angażowania się w badania naukowe 

i działania na rzecz podniesienia prestiżu zawodu.
Przewodnicząca zespołu  

mgr Mariola Śleziona

Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego
Pracuje na rzecz rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego od 2010 roku. Pracujemy w blokach 

operacyjnych o   różnej specjalności zabiegowej,  Zespół liczy 19 pielęgniarek i 1 położna.
Cele i zadania 
	organizowanie Ogólnopolskich Konferencji naukowo - szkoleniowych połączonych z warsz-

tatami praktycznymi celem których jest pogłębienie wiedzy medycznej i praktycznej przez 
pielęgniarki i położne operacyjne  oraz wymianę doświadczeń. 

	Zorganizowanie VI  Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowo – Szkoleniowej  „Transplantologia 
XXI wieku- wiedza i kompetencje pielęgniarek operacyjnych”  18 października 2016 w Ślą-
skiej Izbie Lekarskiej w Katowicach

	promowanie zawodu pielęgniarki i położnej operacyjnej, integracja pielęgniarek operacyj-
nych różnej specjalności zabiegowej Nasze motto: „Razem zrobimy więcej ‘’  

	Zorganizowanie warsztatów praktycznych dla studentów wydziału pielęgniarstwa/położnic-
twa I i II stopnia ŚUM  w Katowicach celem przybliżenia pracy w bloku operacyjnym 

	Starania o wprowadzenie pielęgniarstwa operacyjnego w  system nauczania teoretycznego 
i praktycznego. Starania o powołanie konsultanta wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa ope-
racyjnego

	Opiniowanie projektów rozporządzeń i innych aktów prawnych mających zastosowanie  
w pielęgniarstwie i położnictwie operacyjnym

	Publikowanie artykułów  w biuletynie Nasze sprawy i czasopismach medycznych
	Aktywny udział członków Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego w konferencjach sym-

pozjach, szkoleniach.
	Współpraca z: Ogólnopolskim Stowarzyszeniem  Instrumentariuszek, Karkonoskim Sto-

warzyszeniem Instrumentariuszek Stowarzyszeniem Instrumentariuszek Ortopedycznych  
	Eorna – Europejskim Stowarzyszeniem Instrumentariuszek  - Polskim Towarzystwem Pie-

lęgniarek,  Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych ,Zespołami  i Komisjami  dzia-
łającymi przy ORPiP w Katowicach.

 Przewodnicząca Zespołu   
mgr Danuta Siemiątkowska    
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Zespół  ds. pielęgniarstwa ratunkowego
Cele i zadania
	zajmowanie stanowisk w sprawach kluczowych w zakresie systemu Państwowego Ratow-

nictwa Medycznego,
	opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących systemu Państwowego Ratow-

nictwa Medycznego,
	współpraca z podobnymi zespołami/komisjami z innych Okręgowych Izb Pielęgniarskich,
	współpraca z zespołem ds. Ratownictwa Medycznego przy NRPiP w Warszawie,
	współpraca z Polskim Towarzystwem Pielęgniarstwa Ratunkowego,
	współpraca z konsultantem krajowym ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego,
	organizowanie konferencji z zakresu roli pielęgniarki w systemie Ratownictwa Medycznego,
	udziału w konferencjach, szkoleniach oraz zawodach w ratownictwie medycznym
	integracja środowiska pielęgniarek pracujących w zespołach wyjazdowych, dyspozytor-

niach i SOR, wymiana doświadczeń zawodowych, informacji i poglądów,
	rozwiazywanie problemów i organizowanie wzajemnego przepływu informacji o bieżących 

sprawach związanych z problemami pielęgniarek pracujących w systemie Ratownictwa Me-
dycznego,

	publikacje w biuletynie Nasze Sprawy.
Przewodnicząca Zespołu 

Beata Tomsza

Zespól ds. pielęgniark zatrudnionych w sterylizacji
Zespół d. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji działa przy OIPiP w Katowicach od lip-

ca 2001 roku. Inicjatorką powołania Zespołu była mgr Iwona Woźniak, która pełniła funkcję 
przewodniczącej do początku 2013 roku. Zespół skupia10 osób głównie pielęgniarki pracujące   
w sterylizatorniach szpitalnych, pielęgniarki zajmujące się problemami sterylizacji i dezynfekcji 
w jednostkach ochrony zdrowia.

• Zespół zajmuje się tworzeniem procedur i standardów w sterylizacji,    propagowaniem dobrych 
wzorców organizacyjnych, problemami poprawy jakości ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfikacji działów centralnych sterylizacji, analizą i pomocą w rozwiązywaniu problemów 
pielęgniarek pracujących w działach sterylizacji wymianą doświadczeń własnych z pracy  
w działach sterylizacji. 

Członkowie Zespołu zorganizowali jedenaście ogólnopolskich konferecji „ Sterylizacja” . Od 
3 lat tematem wiodącym konferencji jest hasło  „Podmiot leczniczy - perspektywa przyszłości”. 
Zespół współpracuje z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim, Polskim Stowarzyszeniem Stery-
lizacji Medycznej oraz naukowcami Politechniki Śląskiej. Członkowie zespołu publikują artykuły  
w czasopismach branżowych.  

Dzięki podejmowanym inicjatywom podnosimy wiedzę osób zatrudnionych w działach de-
kontaminacji oraz pielęgniarek i położnych, które w ramach kompetencji wykonują dezynfekcję  
i sterylizację wyrobów medycznych w swych macierzystych zakładach. 

Przewodnicząca Zespołu 
Danuta Broncel-Czekaj

Zespół ds. pielęgniarek szkolnych
Cele i zadania
	Opiniowanie aktów prawnych dotyczących medycyny szkolnej
	Wnioskowanie nowych aktów prawnych dotyczących medycyny szkolnej
	Korespondencja z instytucjami
	Współpraca i pomoc z pielęgniarkami środowiska nauczania i wychowania w problemach 

związanych z kontraktowaniem świadczeń zdrowotnych
	Wnioskowanie organizacji szkoleń i kursów dla pielęgniarek szkolnych
	Przekazywanie nowości z dziedziny medycyny szkolnej
	Pomoc pielęgniarkom w zakładaniu własnej działalności z zakresu pielęgniarki szkolnej
	Pomoc w ujednoliceniu standardów opieki nad uczniami

Przewodnicząca Zespołu 
Maria Kasiorowska
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Jak utrzymać czystość  
w placówkach ochrony zdrowia?

Dr Beata Ochocka
Konsultant krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Motto własne: „Wiedzę należy przekazywać. Jeżeli się daje,  
to dostaje się z powrotem tyle samo albo i więcej”.

 
Z przyjemnością wracam do rozpoczętego na początku roku cyklu poświęconego 

higienie placówek ochrony zdrowia. Pierwszą część odniosłam do problematyki higie-
ny w aspekcie prawnym, część drugą dedykuję przykładowym procedurom utrzyma-
nia czystości. Wszystkie części cyklu będą zawierać odautorskie uwagi i refleksje kie-
rowane głównie do liderów procesów higieny, ale przede wszystkim zarządzających 
podmiotami opieki i leczenia. Problem mamy bowiem WSPÓLNY – musimy sprostać  
współczesnym, systematycznie nasilającym się zagrożeniom epidemiologicznym. Już 
dziś zapraszam do części trzeciej, tematem będzie kierownik, lider zarządzający czy-
stością.

Niech pomostem do pierwszego artykułu 
będzie fragment jednej z notatek prasowych 
(skróty od autora) z ostatnich miesięcy pod 
wymownym i nienapawającym wiarą w po-
stęp myśli i technologii medycznych XXI wie-
ku - tytułem … „….szpital odpowie za zakaże-
nie pacjentów”. 2007 rok - sześciu pacjentów 
szpitala (…) zostało zakażonych paciorkowcem 
ropotwórczym. (..) Służby sanitarne zamknęły 
oddziały położniczy i chirurgii. Dla dwóch ko-
biet powikłania po cesarskich cięciach okaza-
ły się tragiczne w skutkach - miały sepsę i le-
dwie je odratowano (…). Bakterię przenosiła 
salowa zatrudniona w placówce. Brała udział 
w operacjach, zastępując pielęgniarki. Między 
sprzątaniem toalet i sal, układała pacjentki na 
stole operacyjnym, a lekarzom wiązała ste-
rylne fartuchy i podawała przedmioty…. Sąd 
stwierdził rażące zaniedbania w działaniach 
szpitala.  Zasądził od szpitala odszkodowanie 
za poniesione wydatki oraz zadośćuczynienie 
za cierpienie: 350 tys. i 600 tys. zł. Kolejna 
pacjentka w wyniku zakażenia po operacji ży-
laków jest częściowo niepełnosprawna. Do-
maga się od szpitala 110 tys. zł zadośćuczy-
nienia, odszkodowania i renty”. Dziś wiemy, 
że - pomimo tak trudnego i długiego procesu 
- wina placówki została nieodwołalnie uznana, 
a wysokie rekompensaty  za krzywdy  - przy-
znane. W placówce naruszono procedury, po-
stępowano nagannie, jako Konsultant krajowy  
w wielu opiniach i pismach wskazywałam, że 
błędy organizacyjne są niebezpiecznym źró-
dłem ciężkich, tragicznych dla pacjentów i ro-
dzin infekcji oraz poważnych ognisk epidemicz-
nych. O ilu podobnych sytuacjach nie informują 
media? Do mnie jako Konsultanta krajowego od 
lat wpływają sygnały o nieprawidłowościach, 
które niestety nadal muszę określić wierz-
chołkiem sporej góry lodowej. Z drugiej stro-

ny – jako praktyk, jestem pewna globalnego  
w skali kraju postępu w walce z tymi zjawiska-
mi, patrząc z mej perspektywy 20 lat rozwoju 
systemów kontroli zakażeń – „dowodzonych” 
przez  ponad dwa tysiące pielęgniarek i po-
łożnych - specjalistów ds. epidemiologii. Ma-
teria kontroli zakażeń szpitalnych to czerpiąc 
ze słownika budownictwa - fundamenty bu-
dowli wymagających ciągłej zaprawy tj.- nad-
zoru, przypominania, doradzania, upominania 
oraz niezwłocznego wdrażania wyników badań  
i obserwacji epidemiologicznych. Nauka  
o zakażeniach - to nie „zamki z piasku”, to 
zarażanie ideą ZAPOBIEGANIA powikłaniom, 
którym jak wskazują doniesienia można aż  
w 50% zapobiec! Wracając do tematu higie-
ny placówek medycznych. Niezmiernie istotną 
i leżącą u podstaw zapewnienia  właściwego 
poziomu higieny środowiska opieki, leczenia, 
diagnostyki i rehabilitacji jest „dekontamina-
cja”. Dekontaminacja - jeden z filarów, podłoże 
powodzenia działań nas medyków - to proces 
niszczenia biologicznych czynników chorobo-
twórczych poprzez  czynności mycia, dezyn-
fekcji i sterylizacji. Aby kompleksowo nadzo-
rować proces czystości w obiekcie szpitalnym  
(i innych obiektach medyczno-opiekuńczych) 
należy dokonać podziału jego zasobów w opar-
ciu o najważniejsze kryteria epidemiologiczne 
tj.: występujące zagrożenia epidemiczne, po-
żądany poziom czystości fizycznej i bakterio-
logicznej oraz pożądane cechy stosowanych 
preparatów dezynfekcyjnych, stan wyposaże-
nia w sprzęt i technologie utrzymania czysto-
ści i kwalifikacje pracowników sprzątających 
obiekt. W literaturze występuje różny podział 
stref. Wg Dzierżanowskiej D., w ramach obsza-
rów medycznych, technicznych i administra-
cyjno-gospodarczych można wyróżnić 4 strefy 
sanitarne: ciągłej czystości (np. boksy jałowe), 
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ogólnej czystości medycznej (np. sale cho-
rych), czystości zmiennej (np. sale operacyjne)  
i ciągłego skażenia (np. sanitariaty). Autorzy 
związani z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgnia-
rek Epidemiologicznych dzielą szpital także 
na 4 strefy, ale używają odmiennego nazew-
nictwa stref: pomieszczeń administracyjnych, 
pomieszczeń wymagających okresowej dezyn-
fekcji, ciągłej dezynfekcji i  najwyższego pozio-
mu czystości.

Przykłady procedur utrzymania  
czystości w obiekcie ochrony zdrowia

„PROCEDURA SPRZĄTANIA SZPITALA   
Z PODZIAŁEM NA STREFY HIGIENICZNE”

Cel: Zapewnienie właściwego poziomu czy-
stości wszystkich pomieszczeń szpitala i ich 
wyposażenia. Uzyskanie bezpiecznych wa-
runków higienicznych dla pacjenta i perso-
nelu 

Zakres: Procedura swym zakresem obejmuje 
pracowników działu higieny/sekcji utrzyma-
nia czystości 

Terminologia:
Dekontaminacja - proces niszczenia mikro-
organizmów poprzez mycie, dezynfekcję lub 
sterylizację.
Sprzątanie - proces mający na celu utrzy-
manie pomieszczenia w czystości oraz unik-
nięcie gromadzenia się zanieczyszczeń me-
chanicznych (kurz, substancje organiczne)  
i biologicznych czynników chorobotwórczych 
Mycie - etap dekontaminacji, usuwający za-
równo zabrudzenia (brud, kurz, substancje 
organiczne), jak i pewną ilość biologicznych 
czynników chorobotwórczych.
Preparat dezynfekcyjny – zarejestrowany 
zgodnie z przepisami preparat chemiczny 
o działaniu: bakteriobójczym (B) - na we-
getatywne formy bakterii (oprócz prątków 
Mycobacterium tuberculosis), grzybobój-
czym (F) - w odniesieniu do grzybów, prąt-
kobójczym (Tbc) - w odniesieniu do prątków 
gruźlicy Mycobacterium tuberculosis, wiru-
sobójczym (V) - w odniesieniu do wirusów, 
(S) - na przetrwalne  formy bakterii,  o dzia-
łaniu sporobójczym
Wózek wielofunkcyjny – profesjonalny ze-
staw myjąco - czyszczący 
Strefa sanitarno - higieniczna - zespół po-
mieszczeń szpitalnych o ustalonym reżimie 
sanitarnym i poziomie czystości mikrobiolo-
gicznej
Powierzchnie dotykowe - wszystkie po-
wierzchnie, z którymi pacjent, personel  
i osoby odwiedzające kontaktują się, głów-
nie poprzez ręce

Odpowiedzialność i uprawnienia: 
Sprzątaczka/salowa/sanitariusz szpitalny za 
postępowanie zgodne z procedurą

Kierownik działu higieny – za nadzór nad 
przestrzeganiem procedury
Pielęgniarka specjalista ZKZS za okresowy 
nadzór nad przestrzeganiem procedury
Mikrobiolog ZKZS - za badania mikrobiolo-
giczne czystości środowiska

Podział szpitala na strefy:
Strefa I - ciągłej czystości - obszar wolny od 

flory patogennej obejmuje:
magazyny zasobów czystych tj. apteka, 
magazyn medyczny, magazyny materia-
łów sterylnych, Pracownia Inżynierii Szpiku  
i Bank Komórek i Tkanek, pracownia cyto-
statyków, inne o takim samym ryzyku

Strefa II - ogólnej czystości - obejmuje ob-
szary:
A - pozbawione ryzyka: dyżurki persone-

lu, trakty komunikacyjne, windy, klatki 
schodowe, biura, sale wykładowe, po-
mieszczenia techniczne,  szatnie, ku-
chenki, inne o takim samym ryzyku

B - niskiego ryzyka: sale chorych, poczekal-
nie dla pacjentów, gabinety diagnostyki 
nieinwazyjnej, inne o podobnym ryzyku 

Strefa III - czystości zmiennej - obszar wyso-
kiego ryzyka - obejmuje: bloki operacyjne, 
gabinety zabiegowe, opatrunkowe, gabine-
ty diagnostyki inwazyjnej, sale OIOM, sale 
dializ, izolatki,  pracownie diagnostyczne, 
inne o podobnym ryzyku

Strefa IV - ciągłego skażenia - obszar bardzo 
wysokiego ryzyka - obejmuje: sanitariaty, 
brudowniki, pomieszczenia składowania od-
padów, centralny magazyn bielizny brudnej, 
pomieszczenia pro mortem, pracownie pa-
tomorfologii, pracownie mikrobiologii, inne 
o podobnym ryzyku 

Podział powierzchni:
Powierzchnie dotykowe - dezynfekcja niskie-
go lub średniego stopnia wykonywana przy 
użyciu preparatu o działaniu nie dłuższym 
niż 15 minut (klamki, uchwyty, kontakty  
i słuchawki telefoniczne, domofony, przyci-
ski w windzie, klawiatury, myszki kompu-
terowe, ramy łóżek i poręcze krzeseł, sto-
jaki do kroplówek, blaty robocze, baterie 
kranowe, strefę wokół umywalki, uchwyty 
lamp zabiegowych, zewnętrzne powierzch-
nie sprzętu i aparatury medycznej, i inne  
o podobnym charakterze)
Pozostałe powierzchnie (podłogi, ściany, 
stolarka okienna, drzwiowa)- używamy pre-
paratów dezynfekcyjnych z częstotliwością 
dostosowaną do potrzeb i stopnia ryzyka 

Opis postępowania:
Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić czy 
wyposażenie profesjonalnego wózka jest 
kompletne
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Kolejność wykonywanych czynności  
w strefach:

- w sprzątanym pomieszczeniu usunąć od-
pady do odpowiednich worków i pojemni-
ków

- umyć/zdezynfekować powierzchnie mebli i 
sprzętów znajdujących się w pomieszczeniu

- umyć/zdezynfekować powierzchnie podłóg
- wymieniać  nakładkę na mop po umyciu 
określonego metrażu powierzchni w da-
nej sali, strefie sanitarnej lub przy zmia-
nie strefy, po umyciu izolatki lub w razie 
potrzeby

- dekontaminacja i uporządkowanie wózka 
po skończonej pracy

- przechowanie wózka w pomieszczeniu do 
tego celu wyznaczonym

Zasady ogólne:
- nakładki oraz ściereczki wielorazowe  na 
mop po usuwać do worków/pojemników, 
regularnie przekazywać do prania

-w czasie sprzątania zmieniać nakładkę na 
mop i roztwór roboczy 

-przestrzegać zasad prawidłowego przygo-
towania i przechowywania sprzętu oraz 
wymiany nakładek na mop oraz wymiany 
preparatu myjącego/dezynfekującego

-przestrzegać kolorystyki ściereczek i zasad 
ich stosowania

-w przypadku wypisu pacjenta hospitalizo-
wanego w warunkach izolacji przeprowa-
dzić dekontaminację środowiska zgodnie 
z zaleceniami  Zespołu Kontroli Zakażeń 
Szpitalnych

-podczas stosowania preparatów dezyn-
fekcyjnych  należy kierować się zasadą 
uzyskania maksymalnie wysokiej efek-
tywności działania przy zastosowaniu mi-
nimalnych skutecznych stężeń roboczych 
wg. informacji producenta, także w  trosce 
o środowisko naturalne

- bezwzględnie chronić oczy, skórę, dro-
gi oddechowe, pamiętać o zasadach BHP  
w trosce o swoje zdrowie

Uwaga:
Do dezynfekcji powierzchni stosować pre-

paraty działające w czasie nie dłuższym niż  
15 minut. Bezwzględnie przestrzegać czasu de-
zynfekcji tj. czasu kontaktu dokładnie rozpro-
wadzonego środka biobójczego na powierzchni; 
w tym czasie nie wolno tej powierzchni używać

Dokumenty związane (wybrane):
• Procedury i instrukcje  utrzymania czy-

stości w poszczególnych oddziałach i jed-
nostkach

• Procedura higieny rąk 
• Procedura postępowania z odpadami 
• Procedura postępowania z bielizną szpi-

talną

• Procedura postępowania z powierzchnia-
mi skażonymi materiałem biologicznym 

• Instrukcja zastosowania kolorystyki ście-
reczek do dekontaminacji pomieszczeń

• Instrukcja sprzątania pomieszczeń sani-
tarnych

• Instrukcja dekontaminacji naczyń sani-
tarnych 

• Wykaz środków dezynfekcyjnych i myją-
cych

• Instrukcja stosowania Środków Ochrony 
Indywidualnej

    Przykładowa instrukcja utrzymania  
czystości z wykorzystaniem  

piktogramów*:

„INSTRUKCJA  SPRZĄTANIA 
 POMIESZCZEŃ SANITARNYCH”

Cel: Celem instrukcji jest zapewnienie wła-
ściwej higieny sanitariatów oraz bezpieczeń-
stwa osób sprzątających.

Zakres: Instrukcja swoim zakresem obej-
muje pracowników działu higieny szpitalnej/
sekcji utrzymania czystości 

Terminologia: jak w procedurze wyżej
Odpowiedzialność/ Uprawnienia:
Kierownik działu higieny szpitalnej/sekcji 

utrzymania czystości/ kierownicy jednostek/ 
Pielęgniarki oddziałowe / Pielęgniarki koordy-
nujące za nadzór zgodny z instrukcją.

Sprzątaczki/ salowe za postępowanie zgod-
ne z instrukcją. 

Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych za okre-
sowy nadzór nad przestrzeganiem instrukcji. 
Opis postępowania:

Przed pracą umyć ręce. Założyć odzież robo-
czą (fartuch foliowy, rękawice ochronne, gogle).

Przygotować roztwory robocze preparatów 
do mycia i dezynfekcji powierzchni. 
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Spłukać toalety i pisuary, rozprowadzić śro-
dek chemiczny pod brzegiem muszli. 

Opróżnić kosze, ściereczką jednorazową 
umyć, zdezynfekować pojemniki na odpady, do 

osuszonych pojemników założyć worek foliowy 
o odpowiednim kolorze. 

Żółtą ściereczką umyć i zdezynfekować ar-
maturę, umywalki, kabiny prysznicowe, pa-
rapety, drzwi, klamki, kafelki oraz pozostałe 
wyposażenie sanitariatu. Następną ściereczką 

umyć lustro oraz podajniki i dozowniki na śro-
dek dezynfekcyjny, mydło i zasobnik na ręcz-
niki jednorazowe. 

Przy pomocy szczotki wyszorować wnętrze 
muszli i pisuaru, spłukać je wodą.

Przy pomocy ściereczki jednorazowej umyć  
i zdezynfekować z zewnątrz pisuary oraz musz-
le klozetowe. Zdekontaminować  środkiem de-
zynfekcyjnym deskę klozetową.

 Umyć i zdezynfekować podłogę. 

Wyczyścić sprzęt roboczy, mopy oddać do 
prania, zdjąć rękawice i odzież roboczą. Umyć  
i zdezynfekować ręce. Zastosować krem ochron-
ny.

W razie potrzeby uzupełnić podajniki na 
ręcznik i papier toaletowy oraz dozowniki na 
mydło i środek dezynfekcyjny po ich wcze-
śniejszym umyciu i zdezynfekowaniu.  

Wykonany proces udokumentować zgod-
nie z wymogami w danej placówce. To bardzo 
ważne. 

*wykorzystałam fragmenty instrukcji  
f. Medisept

Na zakończenie drugiej części pragnę po-
dzielić się z Państwem refleksją, iż zdarza nam 
się w życiu, że kogoś podziwiamy w sferze 
zawodowej. Do zawodu, na stanowiska kie-
rownicze, także w sferze związanej z kontrolą 
zakażeń, kierowaniem działami higieny przy-
chodzą nowe osoby –może warto zadzwonić  
i zapytać doświadczone osoby: „czy mogę przy-
jechać, aby pod twoim nadzorem się czegoś 
dowiedzieć i nauczyć?”. Polecam, sama kiedyś 
skorzystałam i teraz nikomu nie odmawiam.  
Bo warto. Takie relacje to najlepsza nauka!
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Muzykoterapia na oddziale patologii ciąży 
 - przyjemność i terapia

lic. Karolina Walentyńska MT-BC 
 certyfikowany muzykoterapeuta Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Ciąża to wyjątkowy czas w życiu każdej kobiety. Wiąże się z nią wiele pięknych chwil i doświadczanych 
emocji, ale jak wskazują badania bywa też czasem okresem zwiększonego niepokoju i stresu, szczególnie 
jeśli mamy do czynienia z ciążą zagrożoną czy wręcz koniecznością hospitalizacji ciężarnej. (Rutkowska 
et al., 2010). Hospitalizacja bez względu na przyczynę może wywoływać w pacjencie poczucie bezrad-
ności, napięcia lub osamotnienia (Sulima et al., 2014), szczególnie jeśli zdarzy się, że szpital, w którym 
znajdzie się ciężarna znajduje się w znacznej odległości od jej miejsca zamieszkania. Zwiększony niepo-
kój i stres u kobiety może w tym momencie działać niekorzystnie nie tylko na przebieg ciąży, ale także 
na rozwój jej dziecka (Marc et al., 2011). 

Jedną z form postępowania w celu zmniejszenia 
występowania niepokoju i stresu czy też działań 
profilaktycznych może być muzykoterapia.

Muzykoterapia, czerpiąc z wielowiekowej i wie-
lokulturowej tradycji, w XX wieku doczekała się 
wykazania swojej skuteczności na wielu polach 
terapii, pełniąc funkcję terapeutyczną zarówno  
w sferze fizjologicznej jak i psychologicznej. Liczne 
publikacje traktują o jej wpływie na parametry ta-
kie jak puls, ciśnienie tętnicze, tempo i głębokość 
oddechu, ale także odczuwanie przez pacjentów 
bólu czy nawet szybkość rekonwalescencji (Stan-
dley, 2000). W aspekcie psychologicznym, jako 
szczególna forma psychoterapii, stanowi także me-
todę pogłębienia samoświadomości i wglądu, uła-
twia komunikację itd. Niniejsza praca ma na celu 
wskazanie i opisanie wybranych interwencji mu-
zykoterapeutycznych możliwych do zastosowania 
względem hospitalizowanych kobiet ciężarnych.

Muzykoterapeutyczna profilaktyka
Długotrwały pobyt w szpitalu kobiet ciężarnych 

wiąże się z różnymi rodzajami deprywacji bodźców, 
szczególnie, jeśli przyszła matka w celu zapobie-
gnięcia przedwczesnemu porodowi poddana jest 
reżimowi łóżkowemu. Zmniejszona aktywność fi-
zyczna matki przekłada się na ograniczenie dostar-
czania rozwijającemu się w jej organizmie dziec-
ku wrażeń związanych z jej poruszaniem się, co 
może skutkować opóźnieniem rozwoju ruchowego 
dziecka w późniejszym czasie (Kornas-Biela, 2000,  
s. 36). W sytuacji hospitalizacji również ilość bodź-
ców słuchowych docierających do dziecka może zo-
stać ograniczona – słuchana przez głośniki w domu 
muzyka często zastępowana jest słuchawkami, tak, 
by nie przeszkadzać innym pacjentkom znajdują-
cym się na sali. W tej sytuacji korzyści płynące ze 
słuchania muzyki dotyczą wyłącznie matki, dziecko 
natomiast pozbawione jest bodźców słuchowych.  
Jednocześnie już około szóstego miesiąca ciąży 
rozwijający się mózg dziecka, a także jego układ 
słuchowy zaczyna odbierać bodźce słuchowe, by 
już na przełomie 7 i 8 miesiąca rozróżniać mowę 
od muzyki), oczywiście pod warunkiem, że dziecko 
doświadczy takich bodźców. Jak wskazują bada-
nia (Federico, 1998), słuchanie muzyki wpływa na 
aktywizację ruchową dziecka w zależności od jej 
parametrów. Nie jest jednak obojętne, ani też nie 
ma uniwersalnej muzyki, która aktywizować bę-
dzie wszystkie dzieci jednakowo.

Z przeprowadzonych przeze mnie obserwacji 
wynika, że istnieje silna relacja między preferen-
cjami muzycznymi matki i jej reakcją na dany 
utwór muzyczny, a reakcją dziecka. Jako general-
ną zasadę jednak uznać należy fakt, że dzieci ak-
tywizują się szczególnie przy muzyce rytmicznej, 
w umiarkowanym lub szybkim tempie, ale ma to 
miejsce w większości przypadków wtedy, kiedy 
dany utwór jest przyjemny dla mamy. W momen-
cie odczuwania przez matkę w czasie słuchania 
muzyki nieprzyjemnych emocji reakcja ruchowa 
jest rzadsza. Silny związek z wystąpieniem reak-
cji występuje też pod wpływem znajomości da-
nego utworu - jeśli kobieta często czegoś słucha, 
dziecko jest w stanie zapamiętać dany utwór i 
podobnie reagować przy kolejnym usłyszeniu go)
Z drugiej strony częstym zaleceniem dla kobiet 
ciężarnych jest słuchanie spokojnej, najlepiej kla-
sycznej i relaksacyjnej muzyki. Tu jednak należy 
podkreślić, że wbrew obiegowej opinii nie każda 
muzyka klasyczna będzie miała działanie relak-
sacyjne. Wszystko bowiem, jak w każdym innym 
gatunku muzycznym, zależy od jej parametrów, 
takich jak: tempo, dynamika (głośność), melodia, 
rytm, czy struktura harmoniczna, artykulacja itd. 
oraz ich zmiany. 

Muzykoterapeuta prowadząc indywidualną re-
laksację przy muzyce bierze pod uwagę parame-
try muzyki, ale dobiera gatunek tak, by odpowia-
dał on gustowi pacjenta, aby działanie to było jak 
najefektywniejsze. Jeśli chodzi natomiast reak-
cję dzieci znajdujących się w łonie matki, zdarza 
się, że spokojna i przyjemna dla matki muzyka, 
podczas słuchania nie wywołuje żadnych wyczu-
walnych reakcji. Ruchy pojawiają się natomiast, 
gdy muzyka się kończy, a więc, gdy maluszek po-
zbawiony zostaje przyjemnego dla niego bodźca. 
 Z punktu widzenia neurorozwoju dostarczanie 
dziecku możliwie wielu różnych bodźców sprzyja 
„poszerzaniu jego horyzontów” już na etapie ży-
cia prenatalnego. Dodatkowo, aktywne słuchanie 
muzyki z obserwacją reakcji dziecka przez matkę 
sprzyja budowaniu więzi z dzieckiem oraz obser-
wacji sygnałów płynących z ciała – co będzie przy-
datną umiejętnością przy późniejszym porodzie.

Wyrównywanie oddechu i łagodzenie napięcia 
po wybudzeniu z narkozy po zabiegu

Proces wybudzania z narkozy po zabiegu zwią-
zany jest zwykle z podwyższeniem poziomu stresu 
ze względu na różne czynniki, takie jak np. dez-
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orientacja, nieświadomość co do wyniku operacji 
(w ciąży związany dodatkowo z obawą o utrzyma-
nie ciąży), czy ból spowodowany podrażnieniem 
dróg oddechowych po intubacji. Jak wskazują ba-
dania, muzykoterapia może być efektywnym na-
rzędziem do łagodzenia tych objawów. Słuchanie 
muzyki, którą lubi pacjent przykuwa jego uwagę 
pobudzając ośrodki w mózgu związane z odczu-
waniem przyjemności odwracając uwagę od nie-
komfortowej sytuacji w której się znalazł. Rytm  
i struktura muzyki nadaje tempo oddechowi pa-
cjenta. Oba te czynniki połączone z odpowiednimi 
instrukcjami sugerowanymi przez muzykoterapeu-
tę prowadzą do jednoczesnego obniżenia napięcia 
i niepokoju oraz wyrównania i pogłębienia odde-
chu, umożliwiając szybszy powrót do homeostazy 
fizycznej i psychicznej.

Przykład:
17-letnia pacjentka została przywieziona na 

salę chorych po założeniu szwu szyjkowego. Była 
mocno zdezorientowana, zdenerwowana i zapłaka-
na, a jej oddech był bardzo szybki i płytki. Muzyko-
terapeutka włączyła utwór, który w ostatnim czasie 
był dość często grany w radiu, upewniając się, że 
pacjentka go lubi. Podczas słuchania instruowała 
pacjentkę, by oddychała próbując dostosować od-
dech do słyszanej muzyki i na tym skupiła swoją 
uwagę. Dołączała do tego także słowne afirmacje 
i odpowiadała na pytania pacjentki. Pacjentka po-
woli zaczęła orientować się w otoczeniu, starając 
się oddychać spokojnie. Po pewnym czasie mimika 
twarzy rozluźniła się, pojawiały się nawet na niej 
przebłyski uśmiechu. Po wysłuchaniu 2 utworów, 
trwających nie więcej niż 10 minut, oddech pa-
cjentki ustabilizował się, przestała płakać i zaczęła 
powoli się uspokajać. 

Łagodzenie stresu w sytuacji zagrożenia poro-
nieniem

Jeszcze trudniejszą pod względem emocjonal-
nym sytuacją dla przyszłej matki jest realne ryzy-
ko utraty dziecka. Stres i związane z nim procesy 
zachodzące w organizmie mogą mieć negatywny 
wpływ na przebieg ciąży. Wgląd we własne prze-
życia może być trudny do osiągnięcia w sytuacji 
bezpośredniej próby analizy wewnętrznej. Wizuali-
zacja sterowana muzyką może jednak posłużyć za 
narzędzie do metaforycznego odczytania ukrytych 
treści i rozwiązania problemów natury psychicznej 
(Stachyra, 2012). Zmiany fizjologiczne następują-
ce w skutek uspokojenia psychicznego korzystnie 
wpływają na organizm matki oraz pośrednio także 
na rozwijające się w jej łonie dziecko. 

Przykład: 
Pacjentką była kobieta w ok. 25 tygodniu cią-

ży po odejściu wód płodowych. Pacjentka znajdo-
wała się na sali przedporodowej. Była uprzejma, 
ale spięta i podenerwowana. Muzykoterapeutka 
zaproponowała jej relaksację przy muzyce według 
modelu treningu autogennego Schultza*. Podczas 
relaksacji obserwować można było ruchy porusza-
jącego się w brzuchu dziecka. Oddech i ruchy klatki 
piersiowej synchronizowały się z muzyką, pacjent-
ka podążała za sugestiami. Już wtedy pacjentka 
zauważyła u siebie znaczne odprężenie.

 Kolejnym etapem była wizualizacja kierowana 
muzyką w dwóch odsłonach: z narzuceniem tematu 
i bez. Podczas słuchania pierwszego utworu na jej 
twarzy pacjentki widać było stopniowe zrelaksowa-
nie mięśni twarzy i lekki uśmiech. Po wysłuchaniu 
pacjentka opowiedziała o swoich wyobrażeniach. 
W celu pogłębienia autoanalizy u pacjentki muzy-
koterapeutka dobrała odpowiedni kolejny utwór, 
który pozwolił pacjentce na zracjonalizowanie jej 
emocji i sytuacji w której się znalazła. Po wizuali-
zacji pacjentka powiedziała, że czuje się tam do-
brze i spokojnie, stwierdzając, że ona sama musi 
teraz znaleźć w sobie siłę, a wie, że ją ma, bo wte-
dy jej nienarodzone dziecko też ją będzie miało i 
uda im się dotrwać do momentu w którym będzie 
mogło przeżyć poza łonem. 

 Racjonalizacja sytuacji, uświadomienie sobie 
konfliktów, jak i obniżenie napięcia psychicznego 
doprowadziły do poprawy zdrowia psychicznego,  
a także poprawy fizycznego stanu pacjentki. Dziec-
ko urodziło się 3 tygodnie później przez cesarskie 
cięcie. Rodzice wierzą, że wsparcie, które otrzyma-
ła mama i dziecko w trakcie muzykoterapii pomo-
gło im przetrwać ten trudny okres. 

Podsumowanie
Muzykoterapia medyczna to działanie służące nie 

tylko rozrywce - może pomagać ona pacjentom za-
równo w sferze psychicznej jak i fizycznej, zwłasz-
cza, że nie niesie za sobą skutków ubocznych. 

Ponadto w sytuacji pracy z pacjentką ciężarną 
muzyka wpływa nie tylko na samą kobietę, ale tak-
że przyczynia się do stymulowania rozwoju płodu. 
Muzykoterapia na świecie jest szeroko stosowa-
nym działaniem wspierającym standardowe lecze-
nie, a jej skuteczność potwierdzona jest licznymi 
opartymi na dowodach badaniami, z których nie-
które wskazują, że jej zastosowanie może zmniej-
szać koszty leczenia - warto więc rozważyć szer-
sze wprowadzenie takich działań do polskiej służby 
zdrowia. 

Adnotacja
Opisane w niniejszej pracy działania muzyko-

terapeutyczne oraz badania prowadzone były na 
Oddziale Klinicznym Ginekologii, Położnictwa 
i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Specjali-
stycznego Nr 2 w Bytomiu

*Trening autogenny Schultza
System ćwiczeń opracował i opublikował w 1932 

niemiecki lekarz Johannes Schultz korzystając  
z metod stosowanych w jodze oraz medytacji zen.

Nazwa metody pochodzi od greckich słów auto 
– „sam” oraz genesis – „powstanie” i oznacza 
technikę relaksacyjną, którą każdy może zastoso-
wać samodzielnie. Trening autogenny Schultza to 
wewnętrzna medytacja, nakierowana na leczenie 
wielu dolegliwości psychosomatycznych, nerwic, 
nadpobudliwości, stosowany w  zaburzeniach neu-
rologicznych, foniatrycznych, położnictwie, stoma-
tologii i przy drobnych zabiegach chirurgicznych. 
Elementy TA są wykorzystywane w pracy z dziećmi 
nadpobudliwymi psychoruchowo w przedszkolach.
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Raport z forum pod hasłem „Cukrzyca dziś”

 W SP Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego ŚUM w Katowicach 17 czerwca 2016 
roku odbył się DZIEŃ OTWARTY w połączeniu z III Konferencją Naukowo-Szkoleniową 
pod hasłem „CUKRZYCA DZIŚ - wielopoziomowe zadanie”. 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: 
krajowy konsultant w diabetologii prof. dr hab. 
n. med. Krzysztof Strojek oraz Polska Federa-
cja Edukacji w Diabetologii, której przewodni-
czy mgr Alicja Szewczyk – Krajowy konsultant 
w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, 
a także  Lekarz naczelny SPSK-M SUM - lek. 
med. Iwona Rakoczy.

Swoją obecnością zaszczycili spotkanie: 
mgr Wioletta Płócienniczak – Naczelna pie-
lęgniarka SPSK–M SUM, dr n. med. Beata 
Ochocka – Krajowy konsultant w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego, mgr Zofia 
Prażak – przewodnicząca PTP Koła Terenowego 
przy SPSK– M. 

Kształcenie personelu i wspieranie pacjen-
tów w codziennym radzeniu sobie z cukrzycą 
stanowią kluczowe cele współczesnego mode-
lu opieki diabetologicznej i interdyscyplinar-
nych działań zespołu terapeutycznego. Pod-
jęte działania edukacyjne w tym dniu wydały 
się być  różnorodne i kompleksowe. Z jednej 
strony prowadzą  do wzmocnienia działań ze-
społu terapeutycznego zajmującego się opie-
ką nad pacjentem z cukrzycą, zaopatrzenia go   
w specjalistyczną wiedzę i nowoczesne umie-
jętności. Z drugiej strony kampania oświato-
wo-warsztatowa w formie DNIA OTWARTEGO 
W SPSK-M skierowana była  do pacjentów, ich 
rodzin i opiekunów i stanowiła akcję społecz-
ną popularyzującą wiedzę na temat możliwości 
dobrego życia z cukrzycą. 

Kompleksowe leczenie cukrzycy pozwala 
uzyskać doskonałe wyrównanie glikemii, za-
pewniając pacjentom prowadzenie normalne-

go życia, pozwalając na aktywność fizyczną  
i zawodową, realizację ich pasji i hobby.

Prelegentami konferencji byli wysokiej kla-
sy specjaliści z obszaru diabetologii, którzy  
z radością wyrazili chęć udziału w tym pro-
jekcie. Zaproszeni goście zaprezentowali pro-
fesjonalną wiedzę i doświadczenie dotyczące 
postępowania z pacjentem diabetologicznym. 
W forum diabetologicznym wzięło udział 130 
osób z obszaru całego Śląska.

Tematyka konferencji obejmowała na-
stępujące zagadnienia:

Samokontrolę glikemii: różne spojrze-
nia, różne możliwości oraz Dziecko z cu-
krzycą w szkole, szeroką wiedzą na ten temat 
podzieliła się – dr n. med. Halla Kamińska, 
reprezentująca Górnośląskie Centrum Zdrowia 
Dziecka, Klinikę Pediatrii, Endokrynologii i Dia-
betologii Dziecięcej w Katowicach – Ligocie;

Zalecenia Polskiej Federacji Edukacji  
w Diabetologii, konsultantów krajowych 
w dziedzinach: pielęgniarstwa, pielęgniar-
stwa diabetologicznego i pielęgniarstwa 
epidemiologicznego w praktyce zawodo-
wej – ważny w tej kwestii  referat wygłosiła 
mgr Alicja Szewczyk - Krajowy Konsultant  
w Dziedzinie Pielęgniarstwa Diabetologiczne-
go, Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji 

w Diabetologii,  Klinika Endokrynologii i Dia-
betologii Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia 
Dziecka” w Warszawie;

Cukrzyca a ciąża – interesujący wykład 
przedstawiła dr n. med. Agnieszka Strózik - 
Kręcichwost, Zagłębiowskie Centrum Onkolo-
gii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza,  
Oddział Diabetologii w  Dąbrowie Górniczej;
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Podstawy insulinoterapii u chorych na 
cukrzycę typu 2 – szerokie horyzonty w tym 
temacie ukazała zgromadzonym dr n. med. 
Aleksandra Szymborska – Kajanek, Ślą-
skie Centrum Chorób Serca w Zabrzu Oddział 
Kliniczny Chorób Wewnętrznych.

Otyłość – epidemia XXI. Czy można coś 
poradzić? – arcyciekawej prelekcji dokonał dr 
hab. n. med. Michał Holecki, Klinika Chorób 
Wewnętrznych i Metabolicznych, SUM, Okręgo-
wy Szpital Kolejowy  w  Katowicach;

Żywienie w cukrzycy –  tematem tym za-
jęła się i fachowo go przekazała  mgr Monika  
Wolanin - Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Col-
legium Medicum, Klinika Endokrynologii Dzieci 
i Młodzieży w Krakowie-Prokocimiu.

Z całą pewnością proponowana tematyka 
konferencji pozwoliła na doskonalenie warsz-
tatu pracy z korzyścią dla jakości życia naszych 
podopiecznych – życia bez powikłań.

Organizatorzy DNIA OTWARTEGO w SP 
Szpitalu Klinicznym im. A. Mielęckiego po raz 
pierwszy pokazali, że cukrzyca jest światowym 
problemem, z którym należy walczyć i przed 
którym należy się strzec (w przypadku cukrzy-
cy typu drugiego) i że właściwe prowadzenie 
cukrzycy typu pierwszego, samokontrola, edu-
kacja pozwolą chorym na normalne i szczęśli-
we życie.

Kampania ta była reakcją na alarmujący 
wzrost liczby zachorowań na cukrzycę na całym 
świecie. Szacunkowo ilość chorych dotkniętych 
tym schorzeniem rośnie o 2,5% rocznie. Jeśli 
ilość zachorowań będzie wzrastać w tym tem-
pie, to w 2020 r. w Polsce będzie ponad 4 mi-
liony chorych. W praktyce oznacza to, że co 
dziesiąty Polak będzie cierpieć na tę chorobę.

W programie DNIA OTWARTEGO  
w SPSK-M SUM w Katowicach można było 
BEZPŁATNIE uczestniczyć w prelekcjach  
o tematyce diabetologicznej, skorzystać z kon-
sultacji wysokiej klasy specjalistów klinicznych 
takich jak: dietetyk, edukator w cukrzycy, fi-
zjoterapeuta, kosmetolog. 

Specjalista dietetyk – Dorota Krawczyk 
udzielała zainteresowanym informacji w zakre-
sie: diety zdrowego człowieka,  postępowania 
w cukrzycy, otyłości i w nadciśnieniu tętniczym 
oraz w chorobach współistniejących (48 kon-
sultacji).

Edukator w cukrzycy – Ewa Kusiak – 
prowadziła kompleksowe działania edukacyj-
ne u osób z cukrzycą i ich opiekunów zgodnie 
z zasadami dydaktyki, dobierała i wykorzysty-
wała metody, formy i środki dydaktyczne sto-
sowane w edukacji cukrzycy tak, aby przygo-

tować  osoby zainteresowane do samokontroli 
i samoopieki (33 konsultacje).

Fizjoterapeuta – mgr Honorata Łada – 
Krzymińska uświadamiała o właściwie pro-
wadzonej  rehabilitacja u diabetyka, która po-
winna zacząć się już w chwili, gdy dana osoba 
dowiaduje się o swojej chorobie. Polegać ona 
powinna na regularnych ćwiczeniach, które 
pomogą wzmocnić osłabiony układ krążenia, 
pozwolą też podnieść wydolność organizmu, 
stanie się on wtedy silniejszy i mniej podatny 
na wszelkiego typu infekcje (45 konsultacji).

Kosmetolog – mgr Aneta Kuśka do-
radzała zainteresowanym, jaką profilaktykę 
stosować  przeciwko nawracającym się  scho-
rzeniom, np. grzybiczym, trudno gojącym się 
ranom czy owrzodzeniom. Służyła radą, jak 
prawidłowo pielęgnować dłonie i stopy a także 
jak ustrzec się przed problem z przewlekłym 
wysuszeniem skóry nie tylko twarzy, ale i całe-
go ciała (57 konsultacji).

Pielęgniarki – Agata Słupska i Aleksan-
dra Górnicz dokonały heroicznego wyczynu  
w pomiarze glikemii i badaniu ciśnienia tętni-
czego krwi (96 pomiarów).

W kampanii oświatowo-warsztatowej 
dotyczącej profilaktyki cukrzycy – DZIEŃ 
OTWARTY w SPSK–M  im. A. Mielęckiego 
w Katowicach udział wzięło 156 osób!

Pragnę serdecznie podziękować Komite-
towi Organizacyjnemu Konferencji oraz DNIA 
OTWARTEGO w SPSK–M „Cukrzyca dziś”, 
wszystkim prelegentom, gościom i uczest-
nikom za osobisty udział oraz merytoryczny 
wkład w dyskusję dotyczącą  opieki nad  pa-
cjentem z cukrzycą .

Szczególne słowa podziękowania za współ-
udział w organizacji forum, kieruję na ręce 
mgr Doroty Kaziród, pielęgniarki koordynują-
cej Oddziału Chorób Wewnętrznych i Chemio-
terapii Onkologicznej SPSK-M, informatyka 
mgr Dawida Szymczaka, edukatora w cukrzy-
cy Ewy Kusiak (Oddział Nefrologii, Transplan-
tologii i Chorób Wewnętrznych), dietetyka Do-
roty Krawczyk, pielęgniarek: Agaty Słupskiej  
i Aleksandry Górnicz (Oddział Chorób We-
wnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej), 
fizjoterapeutce mgr Honoracie Łada – Krzy-
mińskiej SPSK–M SUM), rehabilitantce – ko-
smetolog mgr Anecie Kuśka (SPSK–M SUM), 
a przede wszystkim  pani Stefanii Szyrszeń, 
kierownikowi  Działu Żywienia SPSK-M wraz  
z zespołem dietetyków.

Przewodnicząca 
Komitetu Organizacyjnego  
mgr Krystyna Widawska
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Była taka „Noc”
mgr piel. Stanislawa Dutkiewicz  

Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa Katedry Pielęgniarstwa  
Wydziału Nauk o Zdrowiu ŚUM w Katowicach

Spotkania poświęcone śląskim upiorom, zwiedzanie podziemi kopalni, pokaz mody 
inspirowany elementami tradycyjnego śląskiego stroju, a także strefa chillout’u z blu-
esem w tle - to niektóre z atrakcji sobotniej Nocy Muzeów 2016 w woj. śląskim. 

14 maja 2016 roku po raz drugi do  Nocy 
Muzeów przyłączyła się Biblioteka Główna Ślą-
skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowi-
cach przy ul. Warszawskiej 14. 

Nietypowe, bo nocne i bezpłatne propozycje 
kulturalne przygotowały placówki w całym re-
gionie. Doroczna i coraz popularniejsza akcja 
umożliwia poznanie ich działalności, która na 
Śląsku często prowadzona jest na poprzemy-
słowych terenach i nawiązuje do czasów indu-
strialnych.

Tegoroczna „Noc” obfitowała w liczne atrak-
cje, z pielęgniarstwem w tle. Wśród nich zna-
lazły się: wystawy, warsztaty dla dzieci z ro-
bienia zakładek do książek, wykłady,  konkurs 
wiedzy o historii medycyny „Od Hipokratesa do 
Watsona: zdrowie i choroba przez wieki” oraz 
konkurs na najładniejszą mumię.

Budynek biblioteki powstał w 1900 r jako 
willa mieszkalna Hugo Grűnfelda, który rów-
nież był jego projektantem. Od  lat  30. XX w 
aż do 2001 r, w gmachu swoją siedzibę mia-
ły głównie instytucje bankowe. W roku 2001 
budynek stał się własnością Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach. Po-
czątkowo była to siedziba rektoratu Uczelni,  
a w roku 2012 do budynku przeniesiono Biblio-
tekę Główną. 

Wśród atrakcji „Nocy Muzeów” bibliotekarze 
przygotowali maraton czytelniczy w sejfie bi-
blioteki, wykłady i konkurs wiedzy o zdrowiu, 
wystawę niebanalnych książek oraz prezenta-
cję trójwymiarowego atlasu anatomii.

Już na kilka dni przed Nocą Muzeów, można 
było zwiedzić  wystawę  „Urządzenia  i narzę-
dzia (instrumenty) medyczne z minionej epo-
ki”, przygotowaną przez Zakład Propedeutyki 

Pielęgniarstwa WNoZ Katowicach. Wśród eks-
ponatów można było zobaczyć różnego rodzaju 
sterylizatory, puszki Schimmelbuscha, paratu-
sy, liczne zbiory igieł  i strzykawek wielorazo-
wego użytku (w tym PEN sprzed ok. 30 - 40 
laty), irygatory i rurki doodbytnicze do lewa-
tywy, irygatory dopochwowe,  maski twarzowe 
używane dawniej do znieczulenia eterowego, 
zestaw do pomiaru odczynu (opadu) Biernac-
kiego, szczękorozwieracz, „historyczny zestaw” 
do  zbiorki moczu, kieszonkowy inhalator, ter-
mometr oraz inne historyczne narzędzia stoso-
wane  w medycynie. 

Cykl wykładów przygotowany przez pra-
cowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach  obejmował m.in. tematykę no-
wotworów złośliwych, dopalaczy, dodatków do 
żywności, opiekę farmaceutyczną w cukrzycy, 
historię Górnego Śląska. 

Szczególnym zainteresowaniem cieszył się 
wykład „Kobiety niezwykłe w medycynie” dr n. 
hum. Haliny Kulik,  oraz „Przesądy i zwyczaje 
dotyczace ciąży, porodu i połogu” mgr Anny  
Toporskiej - Rurańskiej.

Dr Halina Kulik  w czasie swojego wykładu 
pt. „Kobiety niezwykłe w medycynie” podkre-
śliła, że dzisiejsze pokolenie młodych kobiet 
studiujących w uczelniach medycznych nie 
zdaje sobie sprawy, w jak trudnych warunkach 
zdobywały wiedzę lekarki w końcu XIX i na po-
czątku XX stulecia, ile musiały pokonać prze-
szkód, aby zdobyć wiedzę medyczną. 

Na te cele nie było stypendiów, a uboższe 
dziewczęta  całymi latami zarabiały jako na-
uczycielki domowe, aby móc się uczyć. Przed-
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stawiając sylwetki  pierwszych Polek-leka-
rek m.in. Marii Elżbiety  Zakrzewskiej, Anny  
Tomaszewicz-Dobrskiej, Justyny Budzińskiej-
-Tylickiej, czy Marii Rajdy-Kujawskiej, wspo-
mniała również o  Florence Nightingale, angiel-
skiej pielęgniarce, prekursorce nowoczesnego 
pielęgniarstwa.

Ta „Dama z lampką”, łamiąc ustalone ste-
reotypy i zasady społeczne, przeszła do historii 
powszechnej jako ta, która podniosła pielęgniar-
stwo do rangi zawodu i ustawiła na torach nauki.  

Gdy w wieku 24 lat ogłosiła, ze pragnie zo-
stać pielęgniarką, swoją decyzją przeraziła całą 
niemal rodzinę, przyjaciół i znajomych. „Pielę-
gnowaniem” chorych w szpitalach zajmowały 
się wówczas  kobiety bez jakiegokolwiek przy-
gotowania w tym zakresie, często rekrutowane 
spośród więźniarek, przestępczyń, prostytutek 
i osób z najniższych warstw społecznych.  

Swój wykład zakończyła prezentacją syl-
wetki Hanny Chrzanowskiej (1902-1973), 
wybitnej krakowskiej pielęgniarki której pro-
ces beatyfikacyjny rozpoczął się w 1998 roku,  
a w kwietniu 2016 roku,  dokonano ekshumacji 
jej doczesnych szczątków, które złożone zostaną 
w krypcie w Kościele św. Mikołaja w Krakowie. 

 Mgr Anna Toporska-Rurańska w swoim wy-
kładzie „ Przesądy i zwyczaje dotyczące ciąży, 
porodu i połogu” mówiła m.in. o przesadach  
i wierzeniach ludowych. Warto przytoczyć kilka 
z nich:  - jeśli kobieta w ciąży wygląda pięk-
nie, to urodzi chłopca, a jeśli niekorzystnie 
– dziewczynkę; gdy ciężarna oparzy się albo 
przestraszy nie może dotykać swego ciała, bo 
w miejscu w który się dotknie, jej dziecko bę-
dzie miało znamię; dziecko owinie się pępo-
wina i udusi, jeśli przyszła mama nosi na szyi 
łańcuszki, korale czy apaszki. 

Zwiedzający mieli również możliwość sko-
rzystania z pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, 
badania tkanki tłuszczowej i składu ciała.

O godz. 00:00 na tarasie przed wejściem do 
biblioteki wszystkim zgromadzonym,  przy pło-
nących zniczach, zapachu kadzidła oraz dźwię-
kach muzyki, studentki  pielęgniarstwa, pod-
opieczne Koła Naukowego działającego przy 
Zakładzie Propedeutyki Pielęgniarstwa WNoZ 
w Katowicach przedstawiły misterium mumi-
fikacji.  

Ubrane w historyczne, egipskie stroje,  
o twarzach ucharakteryzowanych zgodnie ze 
starożytną egipską modą opowiedziały o zasa-
dach balsamowania zwłok w Egipcie. 

Uczestnicy misterium usłyszeli, że  sposób 
balsamowania w znacznej mierze był uzależ-
niony od zamożności zmarłego. Zasady balsa-
mowania były następujące: przecinano brzuch, 

wyjmowano wnętrzności, które dokładnie 
oczyszczano i osobno balsamowano. Po zabal-
samowaniu wnętrzności te z powrotem  były 
wkładane do brzucha (oprócz wnetrzności 
wkładano również amulety mające zagrodzić 
demonom dostęp do ciała) albo w osobnym na-
czyniu i przy zachowaniu ceremonii religijnych 
topiono w Nilu. 

Mózg wyjmowano hakiem z brązu przez 
nos, lub przez wielki otwór potyliczny  i na-
stępnie osadzano głowę z powrotem na kiju, 
którego drugi koniec wtykano w kanał kręgo-
wy (u mniej zamożnych, odcinano głowę). Gdy 
ciało pozbawione było mózgu i wnętrzności, 
przepłukiwano zwłoki winem palmowym, po 
czym wkładano do jamy brzusznej trociny, pia-
sek, taśmy płócienne, wonne żywice, balsamy 
i brzuch zaszywano. 

Teraz następowało wysuszanie albo sole-
nie zwłok. Do tego celu używano sól pospolitą, 
zwaną „natronem” (mieszanina węglanu sodu, 
chlorku sodu i siarczanu sodu w różnych pro-
porcjach), do której wkładano ciało na 30-70 
dni. Po wyjęciu zwłok z takiej kąpieli następo-
wało oczyszczanie oraz zewnętrzne pociąganie 
ciała, zwłaszcza twarzy, rozczynem gumy i owi-
janie ciała wąską, płócienna taśmą nasączoną 
wonną żywicą itp. 

Tak przygotowaną mumię wkładano do pu-
dła z drewna i stawiano najczęściej prostopa-
dle z głową do góry w grobowcach. 

Na zakończenie mumifikacji, w konkursie na 
najładniejszą mumię, trzy drużyny  prezento-
wały swoje umiejętności w zakresie bandażo-
wania.  Oceniana była staranność wykonywania 
obwojów oraz czas.  Zabawa była „przednia” 
kibice głośno dopingowali, nie było „przegra-
nych”, wszystkich nagrodzono. 

Szkoda, że świt nastał tak szybko. Do zoba-
czenia w przyszłym roku. 

Zdjęcia udostępnione przez 
Agata Kalafarska-Winkler Rzecznik prasowy 

ŚUM w Katowicach.
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„Zakażenia szpitalne – działajmy razem” 
Relacja z Konferencji

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP

W dobie dzisiejszego postępu technicznego, rozwoju medycyny, pielęgniarstwa, far-
makologii i szeroko rozumianej profilaktyki trudno jest uwierzyć, że wciąż dochodzi 
do rozprzestrzeniania się zakażeń drobnoustrojami chorobotwórczymi, a nawet do po-
wstawania ognisk epidemicznych czy epidemii, tym bardziej, że nie chodzi tu o kraje 
tzw. „Trzeciego Świata”, które rozwojem cywilizacyjnym znacznie odbiegają od państw 
europejskich. Różnego rodzaju zakażenia są stałym problemem, z którym zmagają 
się osoby wykonujące zawody medyczne. Dlatego tak ważne jest ograniczanie ryzyka 
wystąpienia zakażeń, poprzez upowszechnienie wiedzy dotyczącej epidemiologii oraz 
wdrażanie odpowiednich procedur zapobiegających szerzeniu się chorób.

Te właśnie cele przyświecały Zespołowi ds. pielę-
gniarstwa epidemiologicznego działającego przy 
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach, który zorganizował VII Konferencję Na-
ukowo-Szkoleniową „Zakażenia szpitalne – dzia-
łajmy razem”. Odbyła się ona 7 VI 2016r. i już po 
raz drugi miejscem tego wydarzenia było Cho-
rzowskie Centrum Kultury. Można powiedzieć, 
że Chorzów coraz aktywniej propaguje wiedzę 
z zakresu epidemiologii, a fakt ten potwierdza 
ponowne objęcie patronatem Konferencji przez 
Prezydenta Miasta Chorzowa Pana Andrzeja  
Kotalę.
Patronat nad Konferencją objęły również Pani 
Beata Ochocka – Konsultant Krajowy w dzie-
dzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Wi-
ceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach oraz Pani Mirosława  
Malara – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego, Prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemio-
logicznych oraz Członek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.
Swoją obecnością Konferencję uświetniło wie-
lu znakomitych gości: Pani Anna Janik – Prze-
wodnicząca ORPIP w Katowicach, Pani Danuta 
Sternal – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa, Pani Barbara Gardyjas – Kon-
sultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa 
ginekologicznego i położniczego, Pan Jarosław 
Wieczorek – Wojewoda Śląski, Pan Wiesław  
Raczyński – Zastępca Prezydenta Miasta Chorzo-
wa, Pani Jolanta Czaplińska-Jaszczurowska – Dy-
rektor Wydziału Nadzoru Nad Systemem Opieki 
Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w 
Katowicach, Pan Jerzy Szafranowicz – Dyrektor 
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia, Pani Urszula Mendera-Bożek 
– Śląski Powiatowy Wojewódzki Inspektor Sa-
nitarny, Pani Anna Knysok – Dyrektor SP ZOZ 
Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie oraz Pan 
Henryk Konik – Dyrektor ds. lecznictwa SP ZOZ 
Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.
Trzeba przyznać, że Konferencja cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem, a jej uczestnikami 
były nie tylko pielęgniarki i położne, ale też m.in. 
lekarze, ratownicy medyczni, mikrobiolodzy oraz 
pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Obecni byli również przedstawiciele firm związa-

nych głównie z produkcją i dystrybucją wyrobów 
medycznych. W sumie na Konferencję przybyło 
ponad 400 osób. Świadczy to o tym, iż problem 
zakażeń szpitalnych jest traktowany z należytą 

powagą. Kluczem do ich ograniczenia jest odpo-
wiednia profilaktyka.
Konferencję rozpoczęła Pani mgr Katarzyna  
Skibińska, Przewodnicząca Zespołu ds. pielę-
gniarstwa epidemiologicznego, która powitała 
wszystkich zgromadzonych, po czym oddała głos 
Pani mgr Ricie Pawletko oraz Pani  mgr Edycie 
Grzywaczyk, które prowadziły I Sesję Konferencji.
Pierwszym prelegentem była dr Beata Ochocka 
- Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniar-
stwa epidemiologicznego. W swoim wykładzie 
pt. „Nowe zagrożenia – jak współpracować  
z Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych” szcze-
gólną uwagę zwróciła na konieczność wspólnego 
działania w/w zespołu i całego personelu szpital-
nego na zasadzie wzajemnych korelacji. Podczas 
wykładu zaprezentowała krótki film, w którym 
pracownicy szpitala wypowiadali się na temat 
najważniejszych aspektów współpracy z Zespo-
łem Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Najczęściej 
wymieniana była dobra komunikacja i sprawne 
przekazywanie informacji oraz możliwość zasię-
gania porady w przypadku, gdy dojdzie do wy-
krycia niebezpiecznego patogenu i zakażenia. 
Osoby zatrudnione w szpitalu dużą wagę przy-
wiązują również do szkoleń w zakresie profilak-
tyki i zwalczania zakażeń oraz do opracowania 
standardów w tym zakresie. 
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Kolejny wykład wygłosiła mecenas OIPiP w Kato-
wicach Pani Kinga Rudnik. Jak wskazuje tytuł 
wykładu „Odpowiedzialność prawna pielęgniar-
ki i położnej z uwzględnieniem nieprzestrzega-
nia procedur profilaktyki zakażeń” Pani mecenas 
skupiła się na obowiązkach pielęgniarek i położ-
nych, które muszą dopełnić, by zapewnić sobie 
„bezpieczeństwo” w świetle prawa. Podkreślona 
została konieczność nieustannego aktualizowa-
nia swojej wiedzy medycznej. Jest to konieczne, 
aby dobrze wykonywać swoją pracę i unikać błę-
dów. Ponadto wszelkiego rodzaju procedury sto-
sowane w danej jednostce medycznej również 
muszą być zgodne z aktualną wiedzą medyczną. 
Dopilnować tego powinien pracodawca, jednak 
pielęgniarki i położne – jako osoby wykonujące 
samodzielny zawód – również muszą mieć na to 
baczenie, podobnie jak na prawidłowe prowa-
dzenie dokumentacji medycznej, bo to właśnie 
dokumentacja medyczna stanowi główny dowód, 
jeśli zajdzie potrzeba udowodnienia zdarzeń i 
ciągu przyczynowo-skutkowego podjętych dzia-
łań w przypadku ewentualnych roszczeń o od-
szkodowanie z tytułu niepożądanego zdarzenia 
medycznego.
Po wystąpieniu Mecenas Rudnik, o wystąpienie 
poproszony został ksiądz Wojciech Grzesiak, 
Prezes Stowarzyszenia Śląska Misja Medyczna 
„To-Misja” oraz jeden z inicjatorów Misji Medycz-
nej do Paragwaju, której patronuje m. in. OIPiP 
w Katowicach. 
Ksiądz Grzesiak poprosił o wsparcie misji i przed-
stawił bardzo złą sytuację Paragwajczyków, któ-
rzy wskutek biedy i fatalnych warunków sanitar-
nych często stają się ofiarami chorób zakaźnych. 
Pani Marzena Bartoszewicz – dr hab. n. med. 
z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich 
we Wrocławiu, przybliżyła uczestnikom konferen-
cji możliwości mikrobiologa w ograniczaniu zaka-
żeń szpitalnych. Wskazała na odpowiedni dobór 
właściwych metod laboratoryjnych i właściwego 
zabezpieczenia próbki materiału do badań. Jak 
więc widać, walka z zakażeniami szpitalnymi to 
nie tylko kwestia powołania odpowiedniego ze-
społu, ale skoordynowana współpraca między 
całym personelem. 
Dr n. przyr. Grzegorz Ziółkowski (Wyższa 
Szkoła Medyczna w Sosnowcu; Centrum Me-
dyczne MAVIT w Katowicach) podzielił się swoimi 
spostrzeżeniami na temat „Kontroli zakażenia 
miejsca operowanego w ortopedii”. Wykazana 
została specyfika dziedziny jaką jest ortopedia 
operacyjna i ponownie podkreślona konieczność 
właściwego prowadzenia i przechowywania do-
kumentacji medycznej – w tym wypadku – pro-
tokołów z kontroli na sali zabiegowej. Stanowią 
one „zabezpieczenie” dla pielęgniarek i położnych 
na wypadek ewentualnego wykrycia zakażenia.
Dr Marcin Tusiński z Centrum Urazowego Me-
dycyny Ratunkowej i Katastrof Szpitalu Uniwer-
syteckiego w Krakowie opisał swoje doświadcze-
nia w leczeniu ran, w tym również ran zakażonych 
różnego rodzaju bakteriami. Jedną z metod 
oczyszczania ran jest drenaż płuczący – meto-
da wynaleziona ponad 100 lat temu, a mimo to 

nadal stosowana Zaprezentował wykonanie dre-
nażu płuczącego, jak i efekty jego zastosowania 
podczas krótkiego filmu. 
Sesję I zwieńczył wykład dr hab. n. med.  
Doroty Rożkiewicz z Uniwersytetu Medycznego 
w Białymstoku. Pani docent skupiła się na zwró-
ceniu uwagi na przedmioty codziennego użytku, 
które mogą (choć nie muszą!) stać się wektora-
mi zakażeń. Przede wszystkim są to: stetosko-
py (około 7% osób, które na co dzień używają 
stetoskopu, w ogóle ich nie czyści!), komputery, 
fartuchy lekarskie z długimi rękawami (skupiska 
bakterii znajdują się przede wszystkim na rę-
kawach), ubrania, oprawki okularów, długopisy, 
zwłaszcza z gumowymi uchwytami (na których 
gronkowiec złocisty może przetrwać do 48 go-
dzin), smycze (często bardziej skażone niż iden-
tyfikatory) oraz telefony – jak wykazują badania 
są one bardziej zanieczyszczone niż sedesy… Wy-
mienione przedmioty, choć mają na sobie duże 
skupiska bakterii, nie muszę być zagrożeniem 
ani dla nas samych, ani dla pacjentów, czy też 
innych osób, z którymi personel medyczny ma 
stały kontakt. Należy jednak przestrzegać przy-
jętych procedur oraz pamiętać o myciu i dezyn-
fekcji rąk. Zwróciła uwagę na fakt występowania 
zakażeń spowodowanych jest „przez ręce” oraz 
że co trzecia osoba personelu zaniedbuje proce-
durę mycia rąk, co stanowi poważny problem.
Ostatnią, dość kontrowersyjną kwestią, poruszo-
ną przez doc. Rożkiewicz są pluszowe zabawki  
w szpitalnych oddziałach dziecięcych. Trzeba 
podkreślić, że na rzeczonych zabawkach znajdu-
je się ogromna ilość zanieczyszczeń mikrobiolo-
gicznych i nawet jeśli niektórym wydaje się to 
nieludzkie (przez wzgląd na przywiązanie dzieci 
do swoich „pluszowych przyjaciół”), pluszaki po-
winny być w zakazane w szpitalach i poradniach.
Prowadzenie II Sesji konferencji zostało 
powierzone Pani Dorocie Czechowskiej oraz 
Pani Dorocie Paruzel. 
Jako pierwsza temat podjęła dr n. med Mirosława  
Malara – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie 
pielęgniarstwa epidemiologicznego, Prezes Pol-
skiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemio-
logicznych. Podczas swojego wystąpienia pt. 
„Stosowanie niezbędnych procedur w codzien-
nej pracy warunkiem bezpieczeństwa pacjenta i 
personelu medycznego” podkreśliła wagę i zna-
czenie higieny rąk, szczególnie podczas kontaktu  
z pacjentem np. przy badaniu. Poza tym, poru-
szona została też kwestia wykonywania czynno-
ści medycznych bez zdejmowania biżuterii, co 
również jest niedopuszczalne, gdyż może dopro-
wadzić do powstania zakażenia.
O tym, że zakażenia są wciąż dużym pro-
blemem przypomniała Pani Renata Cieślik 
-Tarkota  Kierownik Działu Epidemiologii Wo-
jewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  
w Katowicach. W województwie śląskim w latach 
2011-2015 do Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
zgłoszonych zostało 97 ognisk epidemicznych, co 
lokuje województwo śląskie na drugim miejscu 
pod względem ilości zdarzeń, należy jednak pa-
miętać, że nie wszystkie ogniska są zgłaszane i 
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rejestrowane, dlatego podane informacje mają 
charakter szacunkowy. 
Pani dr Iwona Kowalska reprezentująca Cen-
trum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu 
oraz Wyższą Szkołę Planowania Strategiczne-
go w Dąbrowie Górniczej, podzieliła się swoimi 
spostrzeżeniami dotyczącymi stanu wiedzy pie-
lęgniarek na temat zakażeń szpitalnych. Głów-
nym wnioskiem badań przeprowadzonych przez 
dr Kowalską w tym zakresie jest stwierdzenie, 
że najwyższą wiedzą w dziedzinie zakażeń szpi-
talnych wykazały się pielęgniarki na oddziałach 
zabiegowych. Poziom wiedzy pielęgniarek woje-
wództwa śląskiego nt. profilaktyki zakażeń jest 
bardzo zróżnicowany, dlatego konieczne są cią-
głe szkolenia w tym zakresie, bo tylko odpowied-
nie przygotowanie merytoryczne pozwoli na zre-
dukowanie do minimum zagrożenia zakażeniem.
Wykład na temat „Jak uszkodzona skóra dłoni 
wpływa na wzrost zakażeń szpitalnych” popro-
wadziła Pani Katarzyna Majda z firmy Skamex.  
Wykazała konieczność nie tylko odpowiedniej hi-
gieny rąk, ale też troski o odpowiedni stan naszej 
skóry dłoni, gdyż zdrowa skóra to mniej zakażeń. 
Duży nacisk położony był też na kwestię zabez-
pieczenia dłoni przez personel medyczny jedno-
razowymi rękawiczkami.
Gdy pacjent jest osobą starszą, znacznie bardziej 
narażony jest na możliwość zakażenia. Temat 
ten przybliżyła Pani mgr Marta Piórkowska z 
Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego, PZZOZ 
w Będzinie, dzieląc się swoimi doświadczenia-
mi zdobytymi podczas pracy w jednostce opieki 
długoterminowej. Personel (nie tylko medyczny) 
zatrudniony w tego typu jednostkach musi wyka-
zać się o wiele większą czujnością, aby uniknąć 
u swoich podopiecznych zakażeń prowadzących 
np. do zapalenia pęcherza moczowego – dole-
gliwości, która często nęka osoby zmuszone do 
stałego korzystania z cewnika. Trzeba również 
uważać na odleżyny – uszkodzenia skóry, tkanek 
i kości spowodowanych długotrwałym uciskiem, 
który hamuje przepływ krwi. Rany te bardzo ła-
two mogą ulec zakażeniu. 

Pani mgr Dorota Czechowska – zawodo-
wo związana z Uniwersyteckim Centrum Kli-
nicznym im. prof. K. Gibińskiego w Katowicach 
oraz członek ORPiP w Katowicach oraz Komisji 
ds. Kształcenia i Standardów, omówiła kwestię 
kąpieli pacjenta w kontekście profilaktyki zaka-
żeń. Prawidłowa kąpiel pacjenta jest najtańszym 
środkiem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się 
drobnoustrojów. Jednorazowe myjki oraz chus-
teczki z preparatem antyseptycznym stanowią 
wystarczający „sprzęt” do walki z bakteriami. 
Wystąpienie Pani Czechowskiej uzupełniła wy-
powiedź przedstawicielki firmy Schulke, podczas 
którego zaprezentowany został szereg substancji 
wykorzystywanych podczas kąpieli i odkażania 
skóry.
Pani Aneta Korpok, z ramienia firmy Skamex, 
przedstawiła temat „Bezpieczny dostęp naczynio-
wy – rozwiązania na miarę XXI wieku”. Dostęp 
naczyniowy wykorzystywany jest we wszelkiego 
rodzaju dializoterapii i pomaga oczyścić organizm, 
jednak niezbędne jest dbanie o higienę ciała przez 
pacjenta, a personel medyczny musi stosować 
zaostrzenie procedury podczas zakładania, jak i 
„działania” przy dostępie naczyniowym.
Następnie głos zabrały Organizatorki Konferen-
cji – Pani Beata Ochocka oraz Pani Katarzyna 
Skibińska. Podziękowały wszystkim uczestnikom 
Konferencji i wyraziły nadzieję, że każda z osób 
obecnych na Sali stała się bardziej świadoma 
w zakresie epidemiologii i profilaktyki zakażeń 
oraz że za rok spotkamy się ponownie, by na-
dal szukać nowych rozwiązań, dzielić się wiedzą 
i doświadczeniem, wymieniać poglądy i wspólnie 
ustalać sposoby walki z drobnoustrojami.
Można więc powiedzieć, że Konferencja była spo-
rym sukcesem. Jak widać środowisko pielęgnia-
rek i położnych nie lekceważy tematu jakim są 
zakażenia. Wiadomo, że bakterie i zakażenia ni-
gdy nie znikną, ale możemy im skutecznie prze-
ciwdziałać, a wiedza merytoryczna i postępowa-
nie w zgodzie z odpowiednimi procedurami są 
naszą najlepszą bronią.



38



39

 Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy Naszą Koleżankę   
Annę Stawicką

która odeszła od nas 06.06.2016 r.
      Żegnamy Cię Aniu

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia składa 
 Personel Oddziału Kardiologii w Cieszynie

kondo l e n c j e

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci Naszej Koleżanki Renaty Idzik.

Reniu na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci.

Rodzinie i bliskim przekazujemy wyrazy współczucia.
Koleżanki  

Jak trudno żegnać kogoś, kto mógł być z nami.’’

Z żalem żegnamy naszą Koleżankę Pielęgniarkę
 Olentynę Foryś

wieloletnią pracownicę ZLPiS, „MEDICOR’’ Gliwice.
 Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia przekazują

 koleżanki i współpracownicy.

Koleżance Barbarze Buczyńskiej  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty 

składa zespół Oddziału Neurochirurgii   
oraz Oddziału Neurologii  SPSK nr 7  

GCM im. prof. Leszka Gieca  w Katowicach – Ochojcu .

Wyrazy szczerego współczucia  z powodu śmierci Mamy
Koleżance Marii Ramusińskiej   

składa Zespół Izby Przyjęć GOK SPSK nr 7 
 im. prof. L. Gieca w Katowicach-Ochojcu

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd w pamięci pozostają „
Wyrazy współczucia z powodu śmierci  Taty  

Koleżance Zofii Gugula składają pielęgniarki i położne  
z  UCK  im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach - Ligocie

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  
z powodu śmierci Mamy Koleżance Joli Szymura
składają Pielęgniarka Przełożona oraz pielęgniarki  

i położne  Centrum Zdrowia w Mikołowie .

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  
z powodu śmierci Ojca

Koleżance Bernardzie Walasek  składają 
Pielęgniarka Przełożona oraz pielęgniarki  

i położne  Centrum Zdrowia w Mikołowie 

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia z powodu  
śmierci Ojca

 Koleżance  Teresie Pająk składają
Pielęgniarka Przełożona oraz pielęgniarki i położne   

Centrum Zdrowia w Mikołow

„Wyrazy głębokiego współczucia 
 Pielęgniarce Halinie Sembal

z powodu śmierci Męża
składa Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki  

NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej”

Najtrudniej żegnać najbliższych, 
ale pozostają w naszych  sercach na zawsze.

Wyrazy szczerego współczucia po stracie Mamy
 Pielęgniarce   Wiesi Salamon

składa Pielęgniarka  koordynująca i pielęgniarki  
Przychodni Przyszpitalnej Zagłębiowskiego   Centrum  

Onkologii  Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej 

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

 Naszej Drogie Koleżance  Joannie Szczelina 
wyrazy szczerego współczucia  z powodu śmierci Mamy 

składają  Przełożona Pielęgniarek wraz z Koleżankami  
z Działu Medycyny Szkolnej SP Zakładu Lecznictwa  

Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia” w Katowicach

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

Koleżance Bożenia Słomian,  
składają pielęgniarki Szpitala Polskiego im. Św. Elżbiety 

 w Katowicach

Wyrazy szczerego i głębokiego współ-
czucia i słowa wsparcia 

Koleżance Bożenie Słomian
w trudnych chwilach po śmierci Matki

składa cały personel Bloku Operacyjnego i Anestezjologii 
Szpitala św. Elżbiety w Katowicach 

Koleżance Edycie Treter  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty,

składają koleżanki i współpracownicy Oddziału Udarowego
UCK im. Prof. Kornela Gibińskiego SUM w Katowicach

Z przykrością powiadamiamy o śmierci  
Naszej Koleżanki Kariny Błaszczyk
Pozostające  w smutku pielęgniarki  

z Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie



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 25.08.2016 r 03.11.2016 r.
03.02.2016 r. 20.04.2016 r. 30.06.2016 r 01.09.2016 r 24.11.2016 r.
17.02.2016 r. 04.05.2016 r. 07.07.2016 r. 29.09.2016 r. 01.12.2016 r.
02.03.2016 r. 18.05.2016 r 28.07.2016 r. 06.10.2016 r. 29.12.2016 r.
16.03.2016 r. 01.06.2016 r. 04.08.2016 r 27.10.2016 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


