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operacyjnego”
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Powody do dumy…

Co można otrzymać jeśli weźmie się ogromną wiedzę wraz z dużą ilością empatii, doda się 
do tego niebywałe umiejętności, wymiesza z odpornością na stres i niemal nadludzką zdolnością 
radzenia sobie w każdej sytuacji, a całość przyprawi się niebywałym entuzjazmem? Supermana? 
Nie. Ujrzymy wówczas prawdziwy obraz przedstawiający pielęgniarkę lub położną z Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Ktoś, kto nie ma zbyt częstej okazji, by obcować 
z osobami wykonującymi zawód pielęgniarki lub położnej, być może uzna to za przesadę, ale 
by przekonać się, że powyższy opis dokładnie odpowiada rzeczywistości, wystarczy niewielka 
styczność ze środowiskiem pielęgniarsko-położniczym. Członkowie samorządu zawodowego nie 
ustają w staraniach, by wykonywać swoją pracę w sposób jak najlepszy oraz by móc pracować 
w dobrych warunkach i za godziwe wynagrodzenie.

O tym, że sytuacja polskich pielęgniarek i położnych jest – delikatnie rzecz ujmując – niezbyt 
korzystna, wie całe środowisko zawodowe. Nadszedł jednak czas, by dowiedziało się o tym całe 
społeczeństwo, dlatego w ciągu kilku minionych tygodni odbył się cykl spotkań z posłami na 
sejm RP oraz senatorami RP, które miały na celu uświadomienie parlamentarzystom złożoność  
problemów z jakimi borykają się pielęgniarki i położne oraz nawiązanie z nimi dialogu i poczy-
nienie konkretnych postanowień zmierzających do poprawy sytuacji. Więcej na ten temat mogą 
przeczytać Państwo na dalszych stronach Biuletynu.

OIPiP w Katowicach z dumą może poinformować swoich Członków o fakcie, iż 30 maja 
br. uzyskała wygrywające Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warsza-
wie dotyczące podatku dochodowego od osób fi zycznych w zakresie skutków podatkowych 
z tytułu fi nansowania członkom samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych w Katowicach 
udziału w kursach szkoleniowych.

Choć uzyskanie tej decyzji trwało ponad 2 lata, to śmiało można stwierdzić, że dla dobra ka-
towickich pielęgniarek i położnych, warto było podjąć ten trud, gdyż konieczność odprowadzania 
podatków od udziału w darmowych kursach organizowanych przez OIPiP w Katowicach, była 
rzeczą absolutnie nie do przyjęcia. Dla osób, które wpłaciły rzeczony podatek dochodowy, opra-
cowywana jest opinia co do sposobu i możliwości odzyskania go. Szczegółowe informacje znajdą 
Państwo na stronie internetowej OIPiP w Katowicach.

Stronę internetową warto również odwiedzać na bieżąco przez wzgląd na regularnie pojawia-
jące się komunikaty dotyczące wszelkiego rodzaju nowości, np. Systemu Monitorowania Kształ-
cenia (SMK).

SMK został wprowadzony do użytku, gdyż wskutek zmiany przepisów Ustawy z dn. 28.04.2011r. 
o systemie informacji w ochronie zdrowia, z dniem 1 maja br., zmianie uległ też np. system skła-
dania wniosków zgłoszeniowych na wszystkie rodzaje kursów i specjalizacji. Od tej pory będzie 
to możliwe tylko za pomocą SMK. Koniecznością jest więc zapoznanie się z wszelkimi informa-
cjami w tym zakresie. 

O nieodzowności nieustannego poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności, nie trzeba ni-
kogo przekonywać zwłaszcza, że w przypadku pielęgniarek i położnych jest to wymóg ustawowy, 
który – co można stwierdzić z dumą – jest niezwykle respektowany przez środowisko zawodowe.

Świadczy o tym fakt, iż OIPiP w Katowicach w dalszym ciągu otrzymuje zgłoszenia zapo-
trzebowania na standardowe szkolenie, dotyczące m. in. odpowiedzialności zawodowej, kwestii 
samorządu zawodowego, prowadzenia dokumentacji medycznej itp., prowadzone przez Prze-
wodniczącą ORPiP w Katowicach Annę Janik, Sekretarz ORPiP w Katowicach Marię Grabowską, 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (lub jego Zastępców) Aleksandrę Liszkę 
oraz adwokat OIPiP w Katowicach Kingę Rudnik.

W ciągu minionych dwóch miesięcy odbyło się też wiele ciekawych konferencji, m. in. 
konferencja „Codzienność i wyzwania specjalistycznej opieki paliatywnej” zorganizowana 
06.06.2017r. przez Fundację Puls-Med BLISKO CIEBIE, której celem było zwrócenie uwa-



44

gi samorządów na problemy z dostępnością profesjonalnej pomocy świadczonej pacjentom 
w stanie terminalnym.

9 czerwca 2017r. Zespół Pielęgniarstwa Operacyjnego przy OIPiP w Katowicach przy-
gotował wraz z Wojewódzkim Szpitalem Chirurgii Urazowej w Piekarach  Śląskich konferen-
cję pt. „Onkologia w ortopedii i traumatologii w aspekcie pracy bloku operacyjnego”, pod-
czas której poza zagadnieniami typowo medycznymi, poruszono tematy tj. odpowiedzialność 
prawna pielęgniarki, odpowiedzialność zawodowa czy bezpieczeństwo epidemiologiczne 
w bloku operacyjnym.

Jak co roku, odbyła się kolejna – ósma już – edycja konferencji naukowo-szkoleniowej „Zaka-
żenia szpitalne – działajmy razem”, której organizatorami były: Zespół ds. pielęgniarstwa epide-
miologicznego oraz Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych. Miejscem spotka-
nia uczestników Konferencji tradycyjnie stało się miasto Chorzów, którego Prezydent ponownie 
objął Konferencję honorowym patronatem.

W dniach 4-5 kwietnia br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w ramach 
22. Międzynarodowego Kongresu Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia „Innowacyjna 
Ochrona Zdrowia” poruszone zostały zagadnienia szeroko związane z ochroną zdrowia i z far-
macją. Dyskutowano m. in. o nowych inicjatywach, digitalizacji placówek ochrony zdrowia itp.

Pierwszego dnia Kongresu odbyła się Gala Liderów Ochrony Zdrowia w siedzibie Narodowej 
Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Była to już 11 edycja konkursu mającego 
na celu poszukiwanie i nagradzanie najcenniejszych inicjatyw oraz postaw w ochronie zdrowia 
w 4 kategoriach: Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia, Promocja Zdrowia i Profi laktyka, 
Skuteczne Zarządzanie w Ochronie Zdrowia, Działalność na Rzecz Pacjenta. Przyznawana jest 
też nagroda Brylantowego Lidera Ochrony Zdrowia.

W tegorocznej edycji konkursu w kategorii „Działalność na Rzecz Pacjenta” Srebrnym Liderem 
została Fundacja MY PACJENCI, która w partnerstwie z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, 
Naczelną Izbą Lekarską oraz Naczelną Izbą Aptekarską w ramach projektu „Razem dla zdrowia” 
stworzyła poradnik pt. „Jak się skutecznie poruszać w systemie ochrony zdrowia” oraz podjęła 
szereg innych inicjatyw na rzecz pacjentów. Z ramienia NIPiP nagrodę odebrała Prezes NRPiP 
Pani Zofi a Małas.

Z kolei w kategorii „Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia” Srebrnym Liderem została 
Pani Dorota Kilańska z Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego za szeroko podjęte wdrażanie 
innowacji w pielęgniarstwie oraz działania na rzecz nowoczesnego rozwoju zawodu pielęgniarki 
i zawodu położnej.

A skoro o nagrodach mowa, nie sposób nie wspomnieć o ponad 230 (!!!) osobach, które 
w tym roku zostały wyróżnione Statuetką „Diamentowy Czepek”, co miało miejsce 2 czerwca, 
podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Pełną rela-
cję z tego niesamowitego dnia znajdą Państwo w dalszej części Biuletynu w artykule pt. „…Czas, 
ab y świętować…”. Warto również zajrzeć na stronę internetową okręgowej izby, gdyż umieszczo-
ne tam zostały życzenia dla pielęgniarek i położnych z OIPiP w Katowicach, złożone na ręce Pani 
Anny Janik, z okazji ich święta.

Patrząc wstecz, wyraźnie widać aktywność Członków Samorządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych. Ważne jest jednak zachowanie równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem, który 
jest szczególnie zalecany teraz, gdy sprzyja temu coraz piękniejsza pogoda.

Każdy z nas potrzebuje czasu na regenerację sił i jest to proces niezbędny, by móc dobrze 
wykonywać swoją pracę, a także by czerpać z niej pełnię satysfakcji. Należy o tym pamiętać 
zwłaszcza gdy pielęgniarek i położnych jest w Polsce tak dramatycznie mało.

Dlatego cała ORPiP w Katowicach życzy Państwu udanego wypoczynku, niesamowitych wra-
żeń, chwil z najbliższymi oraz nabrania nowej energii do sprostania kolejnym wyzwaniom.

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP w Katowicach
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Serdeczne Podziękowania

Szanowni Państwo

W  imieniu całej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz swoim 
własnym bardzo dziękuję Państwu za uczestniczenie w uroczystych obchodach 

Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej, które w katowickiej Okręgowej 
Izbie odbyły się 2 czerwca br. w obiekcie Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek. 

Jest mi niezmiernie miło, że swoją obecnością zechcieli Państwo uświetnić ten donio-
sły dzień.

Pragnę również wyrazić szczególne podziękowania dla przybyłych gości, którzy pomi-
mo licznych obowiązków, towarzyszyli nam i dzielili naszą radość. 

Byli to m.in.  Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani Zofi a Małas,

Prorektor ds. klinicznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Pan Damian 
Czyżewski, 
Zastępca ds. medycznych Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Na-
rodowego Funduszu Zdrowia Pan Piotr Nowak,
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu prof. dr hab. n. med. 
Marian Zembala, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Częstochowie Pani Barbara Płaza,
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach I i II 
kadencji Pani Małgorzata Lipińska,
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach V 
i VI kadencji Mariola Bartusek,
 Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Oddział w Katowi-
cach Pani Krystyna Klimaszewska,
Przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawo-
dowego Pielęgniarek i Położnych Pani Iwona Borchulska,
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położ-
niczego Pani Barbara Gardyjas, 
Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Śląskiego Pani Barbara Daniel, 
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Ka-
towicach Pan prof. dr hab. n. med. Jan Duława, 
oraz wielu innych znamienitych osobistości.

Mając zaszczyt reprezentować pielęgniarki i położne należące do OIPiP w Katowicach 
otrzymałam wiele listów z życzeniami dla całego samorządu. Aby każdy z Państwa mógł 
się nacieszyć tymi ujmującymi słowami, są one zamieszczone na stronie internetowej 
OIPiP w Katowicach. 
Na koniec chciałabym podziękować osobom, które przybyły na obchody, by towarzyszyć 
swoim koleżankom i kolegom wyróżnionym Statuetką „Diamentowy Czepek”. Świadczy 
to jak najlepiej nie tylko o nich samych, ale o całym środowisku zawodowym pielęgnia-
rek i położnych, które – jak widać – potrafi  docenić swoich członków, co można uznać 
za rzecz niezwykle chwalebną.

Z wyrazami szacunku

Anna Janik
Przewodnicząca ORPiP

w Katowicach
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4 KWIETNIA 
22. Międzynarodowy Kongres „Innowacyjna Ochrona Zdrowia” w Między-
narodowym Centrum Kongresowym w Katowicach- uczestniczyła Przewod-
nicząca ORPiP w Katowicach  Anna Janik

5 KWIETNIA 
Konferencja „Teraz Położne- wyzwania i możliwości dla zawodu” w Domu 
Lekarza w Katowicach - wykład „Aktualne wyzwania w pracy położnej” po-
prowadziła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

6 KWIETNIA 
Konferencja  „Codzienność i wyzwania specjalistycznej opieki paliatywnej” 
organizowana przez Fundację Pulsm-Med Blisko Ciebie w Rybniku - uczest-
niczyła Przewodnicząca ORPiP w Katowicach  Anna Janik

6 KWIETNIA Posiedzenie Prezydium ORPIP

6 KWIETNIA Posiedzenie Komisji Kształcenia

6 KWIETNIA Spotkanie zespołu ds pielęgniarstwa epidemiologicznego

7 KWIETNIA Śląskie Spotkania Ginekologiczno-położnicze w Zabrzu

7 KWIETNIA 
Konferencja  w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Górnych „Ochrona 
danych” – uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Katowicach Anna Janik 
oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach  Maria Grabowska

7 KWIETNIA Inauguracja obchodów 100-lecia śmierci Władysława Biegańskiego w Czę-
stochowie - uczestniczyła Przewodnicząca ORPiP w Katowicach Anna Janik

8 KWIETNIA Zjazd Sparwozdawczo-Wyborczy Śląskiej Izby Lekarskiej - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach  Anna Janik

10 KWIETNIA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa diabetologicznego

11 KWIETNIA Spotkanie Zespołu ds położnych

13 KWIETNIA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa ratunkowego

20 KWIETNIA Posiedzenie Prezydium ORPIP

24 KWIETNIA Zjazd Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach - uczestniczyła 
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach  Anna Janik

25 KWIETNIA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa onkologicznego

25 KWIETNIA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa epidemiologicznego

25 KWIETNIA
Warsztaty organizowane przez zespół ds pielęgniarstwa onkologicz-
nego „Bezpieczne przygotowanie i podaż leków cytostatycznych 
w systemie zamkniętym”

26 KWIETNIA Posiedzenie Komisji Socjalnej

27 KWIETNIA Spotkanie zespołu ds opieki długoterminowej

27 KWIETNIA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa anestezjologicznego

9 MAJA Spotkanie Zespołu ds położnych

9 MAJA Spotkanie zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego

9 MAJA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa kardiologicznego

11 MAJA Spotkanie zespołu ds pielęgniarstwa ratunkowego

11 MAJA Posiedzenie Komisji Kształcenia

12 MAJA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa psychiatrycznego

15 MAJA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa diabetologicznego

16 MAJA Spotkanie Zespołu ds organizacji i zarządzania

18 MAJA Posiedzenie ORPIP

20 MAJA Konferencja Opieka nad matką i dzieckiem w Hotelu Novotel w Katowicach. 
Konferencję otworzyła Przewodnicząca Anna Janik

Kalendarium wydarzeń kwiecień - maj 2017
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22 MAJA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

23 MAJA Warsztaty organizowane przez Zespól ds pielęgniarstwa operacyjnego 
w siedzibie OIPIP w Katowicach

25 MAJA Spotkanie Pełnomocników – poprowadziła je Sekretarz ORPiP w Katowi-
cach Maria Grabowska

30 MAJA Posiedzenie Komisji Socjalnej

31 MAJA Spotkanie Zespołu ds badań naukowych w pielęgniarstwie

Kalendarium wydarzeń kwieciń - maj 2017

Konkursy maj - czerwiec 2017r
Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu   
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii i  Angiologii  Elżbieta Piekara

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Małgorzata   Butanowicz 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii  Jolanta  Pytraczyk 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
  Grażyna Lasak
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neonatologii  Bożena  Kasperkiewicz

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4  w Bytomiu 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej T erapii
 Wioletta Bloch 
Pielęgniarka Oddziałowa oddziału  Nefrologii Ewa  Krawczyk 
Pielęgniarka Oddziałowa Chorób Płuc Barbara Paul
Pielęgniarka  Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego  Małgorzata Kozak-Folta 
Pielęgniarka  Oddziałowa Oddziału i Bloku Operacyjnego Okulistyki
 Barbara Milic 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym
 Maria   Lubińska 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Psychiatrii Jolanta Bandura 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii  i Neurotraumatologii
 Grażyna Szczykałka 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii  Małgorzata  Radoła 
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć  Agnieszka     Kowaczek 
Pielęgniarka Oddziałowa Stacji Dializ  Jolanta Brysiak- Mesjasz
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dermatologii Elżbieta Skubis
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Onkologii Klinicznej  Beata Surygała

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej  w Lędzinach 
Pielęgniarka Przełożona  Joanna  Janik

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, 
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Wyciąg z Protokołu posiedzenia
Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 6 kwietnia 2017 roku

1  Informacje ogólne:
1.1 Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji 
oraz zaproszonych gości.

1.2 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

1.3 Przyjęcie porządku posiedzenia Prezydium 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

2  Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego:
2.1 Podjęcie 31 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 

prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (29P, 2A).

2.2 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (3P).

2.3 Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wpisu do re-
jestru pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (5P, 1A).

2.4 Podjęcie 9 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (9P).

2.5 podjęcie uchwały w przedmiocie odmowy 
przyznania ograniczonego prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki.

3  Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach:
3.1 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu delegata na Okręgowy 
Zjazd Pielęgniarek i Położnych VII kadencji.

3.2 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany skła-
du osobowego Zespołu ds. pielęgniarstwa dia-
betologicznego.

3.3 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany skła-
du osobowego Komisji Prawa i Legislacji.

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

3.5 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.6 Podjęcie 2 uchwał przedmiocie wpisu zmiany 
danych w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych. 

3.7 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
członkom Izby zapomóg losowych.

3.8 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty.

3.9 Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 
na leczenie sanatoryjne.

3.10 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie i dofi nansowanie 
konferencji.

3.11 Podjęcie decyzji w przedmiocie współorga-
nizowanie przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach wraz ze Śląskim Od-
działem Okręgowym Polskiego Czerwonego 
Krzyża spotkania integracyjnego dla członków 
samorządu zawodowego z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej 
w Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury 
im. Krystyny Bochenek w Katowicach dniu 10 
maja 2017 roku o godz. 18.00.

3.12 Podjęcie uchwały w przedmiocie dofi nanso-
wania udziału w II Edycji Pielgrzymki Chorych 
i Niepełnosprawnych do Lourdes dla członków 
samorządu.

3.13 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru 
oferty na nagłośnienie i oświetlenie części ar-
tystycznej obchodów Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki oraz Dnia Położnej.

3.14 Podjęcie uchwały w przedmiocie druku Ko-
deksu Etyki Pielęgniarki i Położnej RP.

3.15 Podjęcie uchwały w przedmiocie zakupu ga-
dżetów z logo Izby (smycze i identyfi katory 
przezroczyste).

3.16 Podjęcie uchwały przedmiocie zakupu przy-
pinek w formie czepka pielęgniarki i położnej.

3.17 Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów cateringu podczas szkolenia z zakre-
su ochrony danych osobowych.

3.18 Podjęcie uchwały w przedmiocie zakupu 
dwóch zmywarek dla potrzeb Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3.19 Przyjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

4  Sprawy bieżące:
4.1 Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

4.2 Omówienie korespondencji jaka wpłynęła do 
Okręgowej Rady.

4.3 Wnioski z posiedzenia.

Protokół
niestacjonarnego posiedzenia ORPiPw Katowicachw dniu 21 kwietnia 2017 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 
zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie 
Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią 
Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1  Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 
1 Projekt Uchwały Nr 270/2017/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 21 kwietnia 2017 roku w przedmiocie 
wpisu zmiany danych w rejestrze podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe.

2 Projekt Uchwały Nr 271/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 21 kwietnia 2017 roku w przedmiocie wy-

płacenia „Funduszu Integracyjnego”,
3 Projekt Uchwały Nr 272/2017/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 21 kwietnia 2017 roku w przedmiocie re-
fundacji kosztów kształcenia,

4 Projekt Uchwały Nr 273/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 21 kwietnia 2017 roku w przedmiocie 
pokrycia kosztów turnusu leczniczo-rehabilita-
cyjnego w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji 
„Repty” w Tarnowskich Górach,

5 Projekt Uchwały Nr 274/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 21 kwietnia 2017 roku w przedmiocie 
zmiany Uchwały nr 247/2017/VII,

6 Projekt Uchwały Nr 275/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 21 kwietnia 2017 roku w przedmiocie 
przyznania zapomogi losowej,

7 Projekt Uchwały Nr 276/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 21 kwietnia 2017 roku w przedmiocie 
udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia 
sanatoryjnego („Stare Łazienki” Iwonicz Zdrój),

8 Projekt Uchwały Nr 277/2017/VII Okręgowej 
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Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 21 kwietnia 2017 roku w przedmiocie 
udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia 
sanatoryjnego („Verano” Kołobrzeg),

9 Projekt Uchwały Nr 278/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 21 kwietnia 2017 roku w przedmiocie 
rozszerzenia pełnomocnictwa pełnomocnika 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach,

10 Projekt Uchwały Nr 279/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 21 kwietnia 2017 roku w przedmiocie roz-
szerzenia pełnomocnictwa pełnomocnika Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach,

11 Projekt Uchwały Nr 280/2017/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 21 kwietnia 2017 roku w przed-
miocie wniosków o przyznanie odznaczenia 
samorządu pielęgniarek i położnych,

12 Projekty uchwał od Nr 281 do nr 288/2017/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2017 roku w 
przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (głoso-
wanie blokiem),

13 Projekty uchwał od Nr 289 do nr 292/2017/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2017 roku w 
przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach (głosowanie blokiem),

14 Projekty uchwał od nr 293 do nr 295/2017/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2017 roku w 
przedmiocie wydania zaświadczenia o prawie 
wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (głosowanie blokiem),

15 Projekty uchwał od nr 296 do nr 298/2017/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 21 kwietnia 2017 roku w 
przedmiocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach (głosowanie blokiem).

3. Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. w dniu 21 kwietnia 

2017 roku do godz. 10:00 stwierdzono oddanie  17 
głosów „za” podjęciem ww. Uchwał.

Wyciąg z Protokołu 
niestacjonarnego posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 26 kwietnia 2017 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 
zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie 
Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią 
Annę Janik.

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1 Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2 Projekt uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 
1) Nr 299/2017/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach z dnia                 26 
kwietnia 2017 roku w przedmiocie przyznania 
pielęgniarkom i położnym Statuetek Diamen-
towy Czepek.

3 Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. w dniu 26 kwietnia 

2017 roku do godz. 10:00 stwierdzono oddanie                        
20 głosów „za” podjęciem ww. Uchwały.

Wyciąg z Protokołu posiedzenia
ORPiP w Katowicach VII kadencji w dniu 11 maja 2017 roku

1 Informacje ogólne:
1.1 Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych VII kadencji oraz zapro-
szonych gości.

1.2 Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych.

1.3 Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

2 Sprawy dotyczące prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego:
2.1 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 

prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (4P).

2.2 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (2P).

2.3 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (3P, 2A).

2.4 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(4P, 1A).

2.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie odmowy 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki.

3 Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach:
3.1 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 

Statuetki Diamentowy Czepek (2 pielęgniarki).
3.2 Podjęcie uchwały w przedmiocie wniosków o 

przyznanie odznaczenia samorządu pielęgnia-

rek i położnych.
3.3 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie skierowa-

nia 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.

3.4 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami

3.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie aktualizacji 
składu osobowego Zespołu ds. położnych.

3.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofi nansowanie 
konferencji szkoleniowej organizowanej przez 
Zespół ds. położnych.

3.7 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofi nansowanie 
konferencji szkoleniowej organizowanej przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego.

3.8 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofi nansowanie 
ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa onkologicznego.

3.9 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofi nansowa-
nie ogólnopolskiej konferencji organizowanej 
przez Zespół ds. pielęgniarstwa operacyjnego.

3.10 Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 
na leczenie sanatoryjne.

3.11 Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg (losowych, chorobowych i pośmiert-
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Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

nych).
3.12 Podjęcie uchwały przedmiocie przyznania 

Funduszu Integracyjnego.
3.13 Podjęcie uchwał w przedmiocie rozłożenia na 

raty składek członkowskich.
3.14 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Re-

gulaminu Wynagradzania.
3.15 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 

protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach w dniu 23 
lutego 2017 roku.

3.16 Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie przyję-
cia protokołów niestacjonarnych posiedzeń 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Katowicach (15.03, 27.03, 04.04, 21.04, i 
26.04.2017).

4 Sprawy bieżące:
4.1 Przedstawienie informacji przez Przewodniczą-

cą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2 Przedstawienie korespondencji, która wpły-

nęła do Okręgowej Rady.
4.3 Wniosek Komisji Kształcenia dotyczący 

zmiany „Regulaminu udzielania pomocy w za-
kresie rozwijania kwalifi kacji zawodowych pie-
lęgniarek i położnych

4.4 Wnioski z posiedzenia.

Wyciąg z Protokołu
niestacjonarnego posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 18 maja 2017 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 
zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie 
Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią 
Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2.  Projekt uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 

1) Projekt Uchwały Nr 342/2017/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 18 maja 2017 roku w przedmiocie wypła-
cenia „Funduszu Integracyjnego”.

2) Projekt uchwały Nr 343/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 18 maja 2017 roku w przedmiocie refun-
dacji kosztów kształcenia.

3) Projekt uchwały Nr 344/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 18 maja 2017 roku w przedmiocie udzie-
lenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sa-
natoryjnego.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację 
o sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. w dniu 18 maja 2017 

roku do godz. 12:00 stwierdzono oddanie 21 głosów 
„za” podjęciem ww. Uchwał.

Wyciąg z Protokołu
niestacjonarnego posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 19 maja 2017 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane 
zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie 
Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Panią 
Annę Janik.
Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 
1 Projekt Uchwały Nr 345/2017/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe.

2 Projekt Uchwały Nr 346/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe.

3 Projekt Uchwały Nr 347/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe.

4 Projekt Uchwały Nr 348/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe.

5 Projekt Uchwały Nr 349/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-

nie podyplomowe.
6 Projekt Uchwały Nr 350/2017/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe.

7 Projekt Uchwały Nr 351/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe.

8 Projekt Uchwały Nr 352/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe.

9 Projekt Uchwały Nr 353/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe.

10 Projekt Uchwały Nr 354/2017/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe.

11 Projekt Uchwały Nr 355/2017/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie 
wpisu zmiany danych w rejestrze podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe.

12 Projekt Uchwały Nr 356/2017/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 19 maja 2017 roku w przedmiocie

3. Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. w dniu 19 maja 2017 

roku stwierdzono oddanie 18 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwał.
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Stanowiska GIS - Klasyfi kacja odpadów medycznych
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Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa



15

 O problemach trzeba mówić głośno

W minionych kilku tygodniach Pełnomocnicy ORPiP w Katowicach, a także wszy-
scy zainteresowani Członkowie Samorządu Pielęgniarek i Położnych, mieli możliwość 
wzięcia udziału w spotkaniach z Posłami na Sejm RP oraz Senatorami RP reprezen-
tującymi konkretne okręgi wyborcze. Organizatorami spotkań były: Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Region Śląski Ogólnopolskiego Związku 
Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, których członkowie byli informowani o dokład-
nym czasie i miejscu poszczególnych sesji m. in. za pośrednictwem stron interneto-
wych Okręgowej Izby i Związków Zawodowych.

Pierwsze ze spotkań miało miejsce 8 maja 
br. w Łaziskach Górnych w Ośrodku Kształce-
nia OIPiP w Katowicach, a zaproszeni zostali na 
nie parlamentarzyści z 30 Okręgu Wyborczego, 
który obejmuje powiaty: mikołowski, rybnicki, 
raciborski oraz miasta na prawach powiatu tj. 
Jastrzębie-Zdrój, Rybnik i Żory. Spośród dzie-
więciu zaproszonych posłów i dwóch senato-
rów na spotkanie przybyli: Pan Poseł Krzysztof 
Sitarski (Kukiz’15) oraz Pan Senator Adam 
Gawęda (PiS) – reprezentujący również Po-
słankę Panią Izabelę Kloc (PiS), a także przed-
stawicielka Biura Poselskiego Pani Gabrieli 
Lenartowicz (PO). Warto podkreślić, że na cały 
cykl spotkań, z partii rządzącej Senator Adam 
Gawęda był jedyną osobą, która zechciała wy-
słuchać tego, co do powiedzenia mają pielę-
gniarki i położne.

Miejscem kolejnego posiedzenia była sie-
dziba Biura OIPiP w Katowicach, a zaprosze-
ni parlamentarzyści reprezentowali 31 Okręg 
Wybroczy (powiaty: bieruńsko-lędziński oraz 
miasta na prawach powiatu: Chorzów, Katowi-
ce, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska. 
Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy). 
Przybyli na nie Senator Pan Andrzej Misiołek 
(PO) oraz Posłowie: Pan Grzegorz Długi (Ku-
kiz’15), Pani Ewa Kołodziej (PO) i Pani Monika 
Rosa (N).

22 maja br. w Wyższej Szkole Humanitas 
w Sosnowcu Członkowie Samorządu Pielęgnia-
rek i Położnych spotkali się z Posłami 32 Okrę-
gu Wyborczego (obejmującego powiaty: bę-
dziński, zawierciański oraz miasta na prawach 
powiatu: Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, So-
snowiec) – Panem Pawłem Bańkowskim (PO), 

Panią Barbarą Dolniak (N) i Panią Beatą 
Małecką-Libera (PO).

Natomiast na ostatnie spotkanie – 5 maja 
2017r. – zorganizowane w Zespole Policeal-
nych Szkół Medyczno-Społecznych w Bytomiu, 
przybyli: Pan Poseł Paweł Kobyliński (N) oraz 
Posłanka Pani Krystyna Szumilas (PO) repre-
zentując 29 Okręg Wyborczy (powiaty: gliwicki 
i tarnogórski oraz miasta na prawach powiatu: 
Bytom, Gliwice, Zabrze).

Na każdym ze spotkań debatę pomiędzy 
parlamentarzystami a przedstawicielami Sa-
morządu Zawodowego Pielęgniarek i Położ-
nych poprzedzały wystąpienia Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Prze-
wodniczącej Regionu Śląskiego OZZPiP Pani 
Iwony Borchulskiej lub Wiceprzewodniczącej 
OZZPiP – Pani Krystyny Ptok, które miały na 
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celu przybliżenie gościom problemów z jakimi 
borykają się pielęgniarki i położne w całej Pol-
sce, m. in. przytaczając konkretne dane staty-
styczne. 

Pani Anna Janik podkreślała, że na chwilę 
obecną w Rejestrze OIPiP w Katowicach fi guru-
je 28557 pielęgniarek, 347 pielęgniarzy, 3469 
położne i 3 położnych (stan na 08.05.2017) 

przy czym osoby zatrudnione to 25543 pie-
lęgniarki, 237 pielęgniarzy, 2802 położne 
i 1 położny. Wyraźnie widać więc dyspropor-
cję, która jest wynikiem tego, iż w Rejestrze 
ujęte są osoby przebywające na emeryturach, 
rentach oraz takie, które wykonują zawód pie-
lęgniarki i położnej w różnych instytucjach na 
stanowiskach uważanych przez przepisy prawa 
za wykonywanie zawodów pielęgniarki i położ-
nej, lecz nie wykonujących pracę bezpośrednio 
z pacjentami (przy łóżku chorego) . Przy okazji 
warto więc podkreślić jak ważna jest aktuali-
zacja danych.

Można stwierdzić, że katowicka Izba już od-
czuwa problem braku pielęgniarek, a w ciągu 
najbliższych lat, gdy na emeryturę przejdzie 
około 40 tys. pielęgniarek i położnych, sytu-
acja stanie się dramatyczna, zwłaszcza, że 
nowych adeptów pielęgniarstwa i położnictwa 
jest co roku naprawdę niewiele, gdyż w oczach 
młodych ludzi, zawody te nie są atrakcyjne. 
Ponadto sporo jest też absolwentów, którzy 
ukończywszy studia, nigdy nie podjęło pracy 
w zawodzie. Na przykład, na Śląskim Uniwer-
sytecie Medycznym pielęgniarstwo ukończyło 
w tym roku 200 absolwentów, jednak – jak 
dotąd – OIPiP w Katowicach wydała zaledwie 
62 Prawa Wykonywania Zawodu. Istnieje więc 
realne zagrożenie, że już w 2018 roku może 
nastąpić całkowite załamanie systemu w za-
kresie opieki pielęgniarskiej. 

Natomiast Pani Iwona Borchulska i Pani 

Krystyna Ptok przybliżyły parlamentarzystom 
przebieg wprowadzania w życie rządowych po-
stanowień w zakresie podwyżek wynagrodzeń 
dla pielęgniarek i położnych, tzw. 4x400 zł 
brutto brutto, oraz stanowczo potępiony przez 
nie został projekt ustawy o najniższych wyna-
grodzeniach pracowników medycznych pod-
miotów leczniczych. Nie chodzi o to, by re-
gulacje te nie zostały podjęte – konieczność 
tych ustaleń nie budzi wątpliwości, jednak nie 
w zaproponowanej formie. Alternatywą dla rze-
czonego projektu stanowi projekt obywatelski 
– zainicjowany przez środowisko medyczne, 
w którym wskaźniki wynagrodzeń dla pielę-
gniarek i położnych są wyższe niż te w pro-
jekcie rządowym i nie występuje tak ogromna 
dysproporcja między wskaźnikami wynagro-
dzenia dla przedstawicieli jednej grupy zawo-
dowej, ale z różnym wykształceniem.

Konkludując swoją wypowiedź Pani 
Borchulska stwierdziła, iż zawody pielęgniar-
ki i położnej należy wzmocnić pod kątem: 
fi nansowym (ustawa o minimalnym wyna-
grodzeniu pracowników medycznych, ilo-
ściowym (zwiększenie naboru na studia 
w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa) 
jakościowym (ogólne warunki pracy), jak 
i w kwestii szacunku do osób, które je wyko-
nują.

Na każdym ze spotkań stanowczo podkre-
ślony został brak zgody ze strony środowiska 
pielęgniarsko-położniczego na zmiany w obec-
nie obowiązującym systemie Kształcenia, czyli 
powrotu do Liceów Medycznych. O ile kiedyś 
stanowiły doskonałe rozwiązanie i przygoto-
wywały do wykonywania zawodu pielęgniarki/
położnej świetnie wykwalifi kowanych specjali-
stów, o tyle teraz zmieniła się specyfi ka całej 
ochrony Zdrowia, a aktualny System Kształce-
nia został do tej zmiany dostosowany.

Trzeba przyznać, że zaproszeni goście, po-
mimo nieco gorącej atmosfery w jakiej prze-
biegały rozmowy, starali się nie tylko odpo-
wiadać na zadawane pytania, ale też poczynić 
konkretne ustalenia, które mogłyby stanowić 
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punkt wyjściowy do kolejnych działań.
Przede wszystkim, parlamentarzyści zade-

klarowali, iż poinformują Kolegów i Koleżanki 
z ław poselskich i senatorskich o problemach 
z jakimi borykają się polskie pielęgniarki i po-

łożne. Szczególnie duże nadzieje są tu pokła-
dane w Senatorze Adamie Gawęda, który jako 
jedyny przedstawiciel partii rządzącej, zdecy-
dował się na podjęcie dialogu z 
pielęgniarkami i położnymi. Po-
zostali goście, przynależący do 
ugrupowań opozycyjnych, nie-
jednokrotne podkreślali, iż sta-
nowiąc mniejszość, nie mają 
zbyt wielu możliwości działa-
nia, nie oznacza to jednak, iż 
poczuli się przez to usprawie-
dliwieni i zwolnieni z odpowie-
dzialności – wręcz przeciwnie.

W związku z faktem, iż dużo 
emocji budzi państwowy pro-
jekt ustawy dotyczącej wyna-
grodzeń pracowników ochrony 
Zdrowia, Poseł Barbara Dolniak 
zobowiązała się do ustalenia na 
jakim etapie są sejmowe pra-
ce nad projektem w/w ustawy 
– zarówno tym państwowym, 
jak i obywatelskim, natomiast (podczas pierw-
szego spotkania z parlamentarzystami) Poseł 
Sitarski wyraził bezapelacyjne poparcie dla 
projektu zainicjowanego przez środowisko me-
dyczne. Poza tym, wyraził też swoją otwartość 
i dyspozycyjność do podjęcia wspólnych dzia-
łań na rzecz pielęgniarek i położnych.

Poseł Grzegorz Długi przyznając, iż pielę-
gniarki i położne nie są należycie doceniane, 
poprosił o przesłanie mu konkretnych propo-
zycji, co posłowie i senatorowie mogą dla nich 
uczynić. Prośbę swą umotywował faktem, iż to 
pielęgniarki i położne wiedzą najlepiej, jakie 
problemy nurtują ich środowisko zawodowe 
i czym należy zająć się w pierwszej kolejności.

Z najważniejszym jednak postulatem wyszła 

posłanka Nowoczesnej Pani Monika Rosa, któ-
ra zaproponowała, by problemom pielęgniarek 
i położnych poświęcić posiedzenie sejmowej 
Komisji Zdrowia. Pomysł ten został zmodyfi -
kowany przez posła Grzegorza Długiego, który 
zasugerował, żeby było to posiedzenie wyjaz-
dowe i by odbyło się w Katowicach, co niejako 
zmusiłoby jej członków do gruntownego zapo-
znania się z tematem i poczynienia rzeczowych 
ustaleń. Co ciekawe. Z identyczną propozycją 
– wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdro-
wia niezależnie od reprezentantów 31 Okręgu 
Wyborczego, wyszła również Poseł Małecka-
Libera, a parlamentarzyści 29 Okręgu Wybor-
czego obecni na spotkaniu w Bytomiu zadekla-
rowali chęć wzięcia udziału w pracach Komi-
sji. Temat wyjazdowego posiedzenia Komisji 
ma zostać poruszony na kolejnym posiedzeniu 
Sejmu.

Podsumowując – cykl spotkań pielęgniarek
i położnych z parlamentarzystami można 
uznać za duży sukces. Choć spora część zapro-

szonych gości nie zdecydowała się na podjęcie 
rozmów z Członkami Samorządu pielęgniarek 
i położnych, to Posłowie i Senatorowie, którzy 
przyjęli zaproszenie, nie tylko zostali poinfor-
mowani o bieżącej sytuacji, ale biorąc żywy 
udział w dyskusji, wykazali się szczerą troską 
o jedną z najliczniejszych grup zawodowych 
w Polsce, jaką stanowią pielęgniarki i położne. 
Pozostaje mieć nadzieję, iż kolejni parlamen-
tarzyści wezmą z nich przykład i zdecydują się 
na podjęcie działań w tej kwestii, a ich wspólny 
wysiłek oraz współpraca ze  środowiskiem za-
wodowym Pielęgniarek i Położnych przyni osą 
efekty w najbliższej przyszłości.

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP w Katowicach
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Czas, aby świętować...

Każda osoba pracująca w ochronie zdrowia zdaje sobie sprawę, że polski system 
opieki zdrowotnej nie jest doskonały i wciąż wymaga wielu reform. Trudności i pro-
blemy niemal codziennie napotykają wszyscy, którzy wykonują zawody medyczne – 
w tym zawód pielęgniarki, położnej a ostatnie miesiące nie były dla nich łatwe. Dla-
tego trzeba wykorzystać każdą możliwość, by przypomnieć, nie tylko całemu społe-
czeństwu, ale i sobie nawzajem o tym, jak piękna i ważna jest praca na rzecz drugiego 
człowieka. 

Jedną z takich okazji były uroczyste obcho-
dy Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia 
Położnej, które w tym roku Okręgowa Izba Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach zorganizo-
wała 2 czerwca. Wydarzenie to miało miejsce 
w obiekcie Katowice Miasto Ogrodów – Instytu-
cja Kultury im. Krystyny Bochenek przy Placu 
Sejmu Śląskiego 1. W przygotowania do tego 
wyjątkowego dnia zaangażowani byli wszyscy 
pracownicy OIPiP w Katowicach, a nad cało-
ścią sprawowała pieczę Przewodnicząca ORPiP 
w Katowicach Pani Anna Janik. Każdemu zale-
żało, by święto katowickich pielęgniarek i po-
łożnych zostało należycie uczczone.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 14.00, 
gdy na scenę wkroczył Pan Dariusz Niebudek, 
który już po raz drugi zgodził się zostać konfe-
ransjerem tak ważnego dla pielęgniarek i po-
łożnych wydarzenia.

Po powitaniu wszystkich zgromadzonych 
Pan Niebudek oddał głos Pani Annie Janik. 
W swoim przemowie Pani Przewodnicząca 
wspomniała o niezwykle poważnym problemie, 
jakim jest wciąż malejąca liczba pielęgniarek 
i położnych oraz o wyzwaniu, przed którym stoi 
obecny Samorząd (do którego należy KAŻDA 
pielęgniarka i położna w Polsce), mianowicie – 
o konieczności walki o godziwe warunki pracy 
i wynagrodzenia. Pani Janik dodała również, 
iż wierzy w to, że zjednoczone środowisko za-
wodowe pielęgniarek i położnych może wiele 
osiągnąć. Następnie złożyła zebranym najlep-
sze życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej.

Jak zawsze, uroczystym i pełnym powagi 
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momentem, było wprowadzenie przez Poczet 
Sztandarowy na scenę Sztandaru. Sztandar 
– będący nie tylko znakiem rozpoznawczym 
OIPiP w Katowicach, jest też symbolem wszel-
kich treści ideowych katowickich pielęgniarek 
i położnych, nie mogło go więc zabraknąć 
w tak ważnej chwili.

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach powi-
tała przybyłych na uroczystość gości, w tym: 
Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych 
Panią Zofi ę Małas, Prorektora ds. Klinicznych 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Pana Da-
miana Czyżewskiego, Zastępcę ds. medycz-
nych Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódz-
kiego Narodowego Funduszu Zdrowia Pana 
Piotra Nowaka, Dyrektora Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu prof. dr hab. n. med. 
Mariana Zembalę i wiele innych znamienitych 
osobistości, które zechciały uczcić ten wyjąt-
kowy dzień wraz z pielęgniarkami i położnymi 
z Katowickiej Okręgowej Izby.

Następnie, część z gości zabrała głos 
i wręczając Pani Annie Janik bukiety kwiatów, 
składała życzenia pielęgniarkom i położnym 
z okazji ich święta. O tym jak cudowne i szcze-
re były to słowa mogą się Państwo przekonać 
wchodząc na stronę internetową OIPiP w Kato-
wicach, gdzie zamieszczone zostały listy gra-
tulacyjne, otrzymane w tym wspaniałym dniu, 
którego najważniejsza chwila miała dopiero 
nastąpić.

Bardzo miło jest nam oznajmić, że 4 człon-

ków OIPiP w Katowicach zostało uhonorowa-
nych Odznaczeniem za Zasługi dla Samorządu 
Pielęgniarek i Położnych przyznawanym przez 
NIPiP za zasługi w działalności na rzecz samo-
rządu, pracę w zgodzie z etyką zawodową, po-
dejmowanie działań integrujących środowisko 
oraz tych, które mają na celu poprawę stanu 
zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej 
państwa i organizacji ochrony zdrowia. Odzna-
czenia zostały wręczone przez Prezes NRPiP 
Panią Zofi ę Małas i Przewodniczącą ORPiP 

w Katowicach Panią Annę Janik. 
Pani Janina Flaga oraz Pani Anna 
Stachulska otrzymały odznaczenia 
brązowe, Pani Dorota Czechowska 
– odznaczenie srebrne, a Pani Be-
ata Naworska – odznaczenie złote. 
Wszystkim Paniom serdecznie gra-
tulujemy.

Jak zapewne wszystkim wiado-
mo, w zeszłym roku, podczas ob-
chodów 25-lecia istnienia Samo-
rządu Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych, 164 osobom wręczone 
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zostało wyróżnienie – Statuetka „Diamentowy 
Czepek”. Wyróżnienie to otrzymują członkowie 
samorządu za upowszechnianie etyki zawodo-
wej, wzorowe wykonywanie swoich obowiąz-
ków oraz współdziałanie na rzecz integrowania 
środowiska zawodowego.

Z przyjemnością informujemy, iż w br. 
Statuetki przyznane zostały po raz drugi, 
a otrzymało je ponad 200 osób! Wy-
raźnie widać więc, że pielęgniarki 
i położne potrafi ą docenić siebie na-
wzajem oraz wskazać tych, którzy 
poprzez całokształt swojej pracy i po-
stawy, mogą być wzorem dla innych.

Statuetki wraz z dyplomami oraz 
pięknymi, czerwonymi różami zostały 
wręczone wyróżnionym osobom przez 
Panią Annę Janik i Sekretarz ORPiP 
w Katowicach Panią Marię Grabow-
ską. Trzeba przyznać, iż był to bardzo 
wzruszający moment, szczególnie 
że publiczność  nie szczędziła braw 
uhonorowanym pielęgniarkom  i po-
łożnym odbierającym „Diamentowe 
Czepki”. 

Po ceremonii wręczania Przewodni-
cząca PRPiP Anna Janik pogratulowała 
odznaczenia i zaprosiła na poczęstunek, a na-
stępnie na Koncert Zespołu Feel, który jest lau-

reatem wielu prestiżowych nagród, 
a w tym roku obchodzi 10-lecie 
swojego istnienia.

Koncert rozpoczął się punktualnie 
o godzinie 18.00 i trzeba przyznać, 
że już od pierwszych taktów publicz-
ność dała się porwać żywiołowej mu-
zyce. Zespół Feel wykonał swoje naj-
większe przeboje m. in. „Jak anioła 
głos”, „Swoje szczęście znam”, czy 
„A gdy jest już ciemno”. Miłą nie-
spodzianką była piosenka „It’s my 
life”, wspaniale zaśpiewana przez 
wokalistę zespołu, Piotra Kupichę.

Niestety, wszystko co dobre 
mija zdecydowanie za szybko 
i koncert dobiegł końca, a zespół 
Feel zszedł ze sceny w burzy okla-

sków. Pani Anna Janik wraz z konferansie-
rem podziękowali zespołowi oraz wszystkim, 
którzy przybyli do Instytucji Kultury na ob-
chody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki 
i Dnia Położnej. Wyrazili również nadzieję, że 
za rok nastąpi kolejne spotkanie w jeszcze licz-
niejszym gronie.

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP w Katowicach
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Zasady ochrony danych osobowych w działalności 
pielęgniarek i położnych – wybrane zagadnienia

Monika Krasińska
Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg w Biurze GIODO

Rok 2017 jest rokiem 20-lecia ochrony danych osobowych w Polce. Wejście w życie 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych1 z dniem 30 marca 1998 r. 
zapoczątkowało bieg nowoczesnej historii ochrony danych osobowych. Przed tym okre-
sem ochrona danych osobowych była postrzegana wyłącznie w kontekście ochrony dóbr 
osobistych i brakowało szczególnych regulacji (oprócz gwarancji konstytucyjnych) odno-
szących się do tej dziedziny.    

Pamiętać należy, iż polskie przepisy o ochro-
nie danych osobowych stanowią implementację 
przepisów Dyrektywy 95/46/WE2 a zatem przy-
stąpienie Polski do struktur UE wymusiło niejako 
wprowadzenie rozwiązań dedykowanych ochro-
nie danych osobowych, które w sposób spójny 
i kompleksowy uregulowały materię ochrony la-
winowo pozyskiwanych danych gromadzonych 
w sposób coraz bardziej zautomatyzowany i za 
pomocą coraz bardziej wyrafi nowanych tech-
nologii. Skala zmian jakie zaszły na świecie od 
wprowadzenia wspomnianej dyrektywy z 1995 
roku, postępująca globalizacja, informatyzacja 
podmiotów z sektora publicznego i prywatnego 
a zwłaszcza przeobrażenia rynków światowych 
inspirowane  zjawiskiem internetu, doprowadziły 
do postawienia sobie pytania o  aktualność do-
tychczasowych regulacji z punktu widzenia praw 
osób, których dane dotyczą. Odpowiedź na to py-
tanie była jednoznacznie negatywna. Dyrektywa 
95/46/WE przestała gwarantować poziom ochro-
ny danych adekwatny do potrzeb  ludzi i szero-
ko rozumianego biznesu. Poziom implementacji 
tej dyrektywy był ponadto bardzo zróżnicowany 
w poszczególnych krajach UE co nie tylko nie 
sprzyjało zapewnieniu podobnych standardów 
ochrony danych ale wręcz prowadziło do hamo-
wania przepływu tych danych. W konsekwencji 
dochodziło do utrudniania organom realizacji ich 
zadań i stawiania przeszkód przedsiębiorcom dla 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Mając powyższe na względzie, jednym z prio-
rytetów UE stało się wypracowanie nowych ram 
ochrony danych osobowych, które pełniłyby funk-
cję gwarancyjną w dobie postępujących przemian 
społeczno-gospodarczych inspirowanych prze-
mianami technologicznymi. Efektem fi nalnym 
tych prac jest Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fi zycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchy-
lenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. ogólne 

1  t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i rady 

z dnia 24 października 1995 roku w sprawie 
ochrony osób fi zycznych w zakresie przetwarza-
nia danych osobowych i swobodnego przepływu 
tych danych (Dz. U. L 281 z 23.11.1995) 

rozporządzenie o ochronie danych3 (zwane 
dalej RODO)

Rozporządzenie, choć weszło w życie w 2016 r., 
będzie stosowane wprost od 25 maja 2018 r. 
Jest to końcowa data dla dokonania przeglądu 
dotychczasowych ram prawnych celem i dosto-
sowania prawa krajowego do przepisów ww. 
regulacji prawa międzynarodowego ale także 
moment, w którym wszyscy administratorzy 
i przetwarzający muszą być przygotowani tech-
nicznie i organizacyjnie do wdrożenia wszelkich 
zasad i obowiązków płynących z RODO. Z dniem 
25 maja 2017 r. odpowiedzialni za proces prze-
twarzania danych osobowych będą ponosić odpo-
wiedzialność za niedokonanie analiz wszystkich 
procesów przetwarzana i nieoszacowanie ryzyka 
naruszenia praw podmiotów danych. Poszerzeniu 
ulegają także uprawnienia osób, których dane 
podlegają procesom przetwarzania. 

Podmiot danych, w sytuacji stwierdzenia 
uchybienia zasadom ochrony danych ukształ-
towanym treścią RODO, będzie mógł domagać 
się m.in. odszkodowania za naruszenie a organ 
ochrony danych osobowych będzie wyposażony 
w możliwość nakładania wysokich administracyj-
nych kar fi nansowych4 

Szczególne wyzwanie stoi zwłaszcza przed 
sektorem zdrowia, w ramach którego przetwa-
rzane są najwrażliwsze dane osobowe człowieka, 
i w którym to niezwykle istotną rolę odgrywają 
pielęgniarki i położne. 

Obowiązki administratora danych
Właściwa organizacja pracy na odcinku prze-

twarzania danych osobowych jest jednym z wa-
runków dla właściwego zarządzania informacją o 
statusie danych osobowych. Realizacja tego za-
dania obarcza jednak nie wszystkich biorących 
udział w przetwarzaniu danych ale administra-
tora danych. Jest to podmiot decydujący o ce-
lach i środkach przetwarzania danych osobowych 
i to on ponosi odpowiedzialność za wypełnienie 
wszystkich obowiązków wynikających z przepi-
sów o ochronie danych osobowych.

Należą do nich:
• Obowiązek przetwarzania danych w oparciu 

o przesłanki przetwarzania danych zwykłych 
i wrażliwych

3 Dz.U. L 119/1
4 Art. 82 i 83 RODO
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• Obowiązek informacyjny
• Obowiązek rejestracji/aktualizacji zbiorów da-

nych osobowych i zgłoszenia powołanego ad-
ministratora danych osobowych

• Obowiązek zabezpieczenia danych osobowych
• Realizacji obowiązków musi towarzyszyć zro-

zumienie sztandarowych zasad ochrony da-
nych osobowych a należą do nich:

• Zasada legalizmu – oznacza ona, iż przetwa-
rzanie danych musi być zgodne z prawem, 
oparte o wskazaną podstawę prawną lub inną 
z przesłanek przetwarzania danych zwykłych 
lub wrażliwych

• Zasada celowości – przetwarzanie danych 
może być prowadzone tylko dla oznaczonych 
(a nie bliżej nieznanych) celów, zgodnych 
z prawem i nie może być poddawane dalszemu 
przetwarzaniu z tymi celami niezwiązanymi

• Zasada merytorycznej poprawności – ozna-
cza, iż przetwarzane dane powinny być praw-
dziwe, aktualne, stale weryfi kowane 

• Zasada adekwatności – przetwarzanie danych 
nie może prowadzić do pozyskiwania danych 
„na zapas”, „na wszelki wypadek” - dane po-
winny być przetwarzane tylko w takim zakre-
sie w jakim są one rzeczywiście niezbędne dla 
określonego celu

• Zasada okresowości – dane powinny być prze-
chowywane w postaci umożliwiającej identy-
fi kację osób nie dłużej niż jest to niezbędne 
dla osiągnięcia celu przetwarzania a po jego 
ustaniu proces przetwarzania nie powinien 
mieć miejsca
Zastosowanie zasad w praktyce wymaga 

ustalenia w pierwszej kolejności kto jest admi-
nistratorem danych odpowiedzialnym za za-
programowanie procesu przetwarzania danych 
osobowych i wdrożenie prawidłowego wzorca za-
chowań w tym procesie. Administratorem danych 
osobowych jest organ, jednostka organizacyjna, 
podmiot lub osoba, decydujące o celach i środ-
kach przetwarzania danych osobowych5. Atry-
butem administratora danych jest autonomia 
w rozstrzyganiu o celach i środkach przetwarza-
nia danych. Sprawowanie władztwa nad proce-
sem przetwarzania nie musi przy tym zawsze 
oznaczać faktycznego posiadania danych6 choć 
zwykle administrator danych jest jednocześnie 
ich posiadaczem.   Zasadnicze znaczenie ma ro-
dzaj i charakter nadanych kompetencji, te zaś 
mogą wypływać wprost z obowiązujących prze-
pisów prawa czy z zawartych umów7.

Status pielęgniarek i położnych należy okre-
ślić w powiązaniu z przepisami branżowymi re-
gulującymi ich działalność, w szczególności z 

5 Zgodnie z art. 7 pkt 4 ustawy o ochronie danych 
osobowych

6 P.Barta, P.Litwiński „Ustawa o ochronie danych 
osobowych. Komentarz 3. Wydanie” C.H. Beck 
2015

7 Podobnie NSA w wyroku z dnia 30.01.2002 r., 
sygn. akt II SA 1098/01

ustawą z dnia 15 lipca 20111 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej.8  Zgodnie z art. 19 ust. 
1 pielęgniarka i położna mogą wykonywać za-
wód: 1) w ramach umowy o pracę; 2) w ra-
mach stosunku służbowego; 3) na podstawie 
umowy cywilnoprawnej; 4) w ramach wolon-
tariatu; 5) w ramach praktyk zawodowych wy-
mienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Realizując czynności w ramach stosunku pra-
cy lub na podstawie zatrudnienia inspirowanego 
umową cywilno-prawną, pielęgniarka i położna 
funkcjonują nie jako samodzielny administrator 
ale jako administrujący, tj, pracownik, któremu 
pracodawca zlecił realizację określonych zadań. 
W takim przypadku to podmiot zatrudniający 
uzyska status administratora danych, np. dom 
opieki społecznej, przedszkole, szkoła, zakład 
opieki zdrowotnej, itp. Podobnie w przypadku re-
alizacji praktyk czy stażu. Podmiot, u którego w 
procesie przetwarzania uczestniczą praktykanci, 
stażyści, wolontariusze czy inne osoby, którym 
zlecono wykonanie czynności związanych z prze-
twarzaniem danych osobowych, jest zobowią-
zany - jako administrator - do zapewnienia ich 
funkcjonowania w sposób zgodny z przepisami o 
ochronie danych osobowych i odpowiada za kon-
trolę tego procesu.

Odmienna sytuacja prawna występuje 
wtedy, gdy pielęgniarka lub położna wyko-
nują indywidualną praktykę albo indywidu-
alną specjalistyczną praktykę a zatem pro-
wadzą działalność gospodarczą. Wówczas 
stają się administratorem danych osobowych 
ze wszystkimi tego konsekwencjami. Także w 
sytuacji gdy w podmiocie leczniczym wykonują 
dodatkową opiekę pielęgnacyjną, na podstawie 
umowy cywilnoprawnej9, jako administrator da-
nych, odpowiadają za wszystkie dane pozyskane 
z tytułu takiej umowy i są zobowiązane do ich 
ochrony. W przypadku zatrudnienia osób niebę-
dących pielęgniarkami lub położnymi do wyko-
nywania czynności pomocniczych10 prowadzące 
działalność gospodarczą pielęgniarki lub położ-
ne odpowiadają w ramach takiej współpracy za 
wszelkie działania i zaniechania zatrudnionego 
personelu mające związek z przetwarzaniem da-
nych osobowych. 

Określenie kto pełni funkcję administratora 
danych ma fundamentalne znaczenie, gdyż to on 
- a nie administrujący z jego poruczenia - od-
powiada za całość procesu przetwarzania. To on 
nadaje role w tym procesie poszczególnym admi-
nistrującym (pracownikom), i tylko on może ich 
dopuścić do przetwarzania danych osobowych. 
Czyni to w postaci nadania upoważnienia do 
przetwarzania danych osobowych. 

8 Dz, U t.j. z 2016 r., poz. 1251ze zm.
9 Zgodnie z art. 23 ustawy o zawodach  pielęgniar-

ki i położnej
10 Zgodnie z art. 20 ustawy o zawodach  pielęgniar-

ki i położnej
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Administrator danych jest zobowiązany 
do identyfi kacji wszystkich danych pozosta-
jących w jego zasobach oraz sposobów ich 
przetwarzania. Niewłaściwa ocena informa-
cji może doprowadzić do powstania ryzyka, np. 
udostępnienia danych osobom nieupoważnio-
nym. Za dane osobowe uznaje się wszelkie infor-
macje dotyczące zidentyfi kowanej  lub możliwej 
do identyfi kacji osoby fi zycznej, przy czy pojęcie 
osoby „możliwej do zidentyfi kowania” należy ro-
zumieć bardzo szeroko, gdyż nawet jeśli bezpo-
średnio takiej osoby nie można określić, to już 
określenie jej w sposób pośredni przez powołanie 
się np. na numer identyfi kacyjny albo jeden lub 
kilka specyfi cznych czynników określających jej 
cechy fi zyczne, fi zjologiczne, umysłowe, ekono-
miczne, kulturowe, bądź społeczne, czyni infor-
mację daną osobową11 

Działalności pielęgniarek i położnych, czy to 
realizowanej z upoważnienia administratora, czy 
też wskutek pełnienia funkcji administratora da-
nych, towarzyszy nierozłącznie proces przetwa-
rzania szerokiego spektrum danych osobowych. 
Są to i dane zwykłe i dane wrażliwe (szcze-
gólnie chronione, sensytywne). Dane wrażli-
we wymienione są enumeratywnie w przepisach 
o ochronie danych osobowych i należą do nich: 
dane ujawniające pochodzenie rasowe lub et-
niczne, poglądy polityczne, przekonania religijne 
lub fi lozofi czne, przynależność wyznaniowa, par-
tyjna, związkowa, dane o stanie zdrowia, kodzie 
genetycznym, nałogach, życiu seksualnym oraz 
dane dotyczące skazań, orzeczeń o ukaraniu, 
mandatów karnych oraz innych orzeczeń wyda-
nych w postepowaniu sądowym lub administra-
cyjnym12.

Są one przetwarzane w różnych systemach 
tradycyjnych (papierowych) oraz informatycz-
nych. 

Gromadzenie danych odbywa się w ra-
mach wykonywania przez pielęgniarki i po-
łożne wielu zadań do których należy m.in.:

a. prowadzenie dokumentacji medycznej
b. prowadzenie określonych badań i czynno-

ści ratunkowych
c. wystawianie recept, skierowań 
d. prowadzenie działalności edukacyjnej 

i prac naukowo-badawczych
Zakres zadań tego środowiska sukcesywnie 

od wielu lat się poszerza, co łączy się w sposób 
naturalny z poszerzeniem celów przetwarzania 
i wzrostem ilości gromadzonych danych osobo-
wych zróżnicowanych rodzajowo. Przykładowo, 
wyposażenie pielęgniarek od 2016 r. w prawo do 
wystawienia recept, spowodowało gromadzenie 
i utrwalenie danych o stanie zdrowia w postaci 
przypisanych pacjentowi leków i zasad ich przyj-
mowania.

Identyfi kacji danych osobowych należy dokonać 

11 Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie danych oso-
bowych

12 Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie da-
nych osobowych

poprzez zweryfi kowanie nie tylko zasobów 
ewidencji, kartotek, wykazów, skorowidzów 
(a więc danych przykładowo zawartych w doku-
mentacji medycznej) ale także zasobów systemów 
informatycznych (np. systemu elektronicznego 
obiegu dokumentacji, systemu wideonadzoru, 
systemu rejestracji pacjentów, itp.). 

Istotne jest aby przetwarzanie danych nastę-
powało w sposób uporządkowany, usystematy-
zowany a to z kolei rodzi pytanie o właściwe zdia-
gnozowanie tzw. zbiorów danych osobowych. 
Wszystkie zbiory danych powinny być zidentyfi -
kowane przez administratora danych osobowych 
tak aby dokonać analizy czy podlegają np. obo-
wiązkowi zgłoszenia do rejestracji Generalnemu 
Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych13, czy 
też są zwolnione ze wspomnianego obowiązku14. 
Zbiory zawierające dane zwykłe nie muszą być 
rejestrowane u GIODO w przypadku powołania 
Administratora Bezpieczeństwa Informa-
cji (ABI), który zarejestruje je w prowadzonym 
przez siebie rejestrze15. W praktyce powołanie 
ABI oznacza wsparcie administratora danych 
osobowych w realizacji kontroli wszelkich spo-
sobów i metod przetwarzania danych osobowych 
gromadzonych w zbiorach jak i poza zbiorami.

Do naruszenia zasad ochrony danych 
osobowych może dojść gdy w sposób nie-
prawidłowy zostanie oceniona sama czyn-
ność przetwarzania danych. 

Poprzez przetwarzanie danych osobowych 
należy rozumieć nie tylko wszelkie operacje na 
danych osobowych o charakterze dynamicz-
nym (pozyskiwanie, udostępnianie, usuwanie, 
zmienianie, opracowywanie) ale i statycznym 
(przechowywanie, utrwalanie, porównywanie). 
Powszechnym zjawiskiem jest umożliwienie 
wglądu w dane, dokonywane przy okazji reali-
zacji różnych czynności. Proces ten jest w istocie 
procesem udostępnienia danych, który powinna 
poprzedzać, tak jak i wszelkie inne procesy prze-
twarzania, ocena ryzyka. Umożliwienie wglądu 
w dokumentację pozostawioną w pomieszcze-
niu niezabezpieczonym przed dostępem osób 
trzecich (przypadkowych), będzie prowadzić do 
ryzyka nie tylko udostępnienia danych osobom 
nieupoważnionym i złamania zasad bezpieczeń-
stwa danych określonych przepisami o ochronie 
danych ale także naruszenia odrębnej tajemnicy 

13 Na podstawie art. 42 ustawy o ochronie danych 
osobowych Generalny Inspektor Ochrony Da-
nych Osobowych prowadzi ogólnopolski jawny 
rejestr zbiorów danych osobowych, w których są 
zarejestrowane zbiory danych podlegające obo-
wiązkowi rejestracji w tym organie

14 Zwolnieniom z obowiązku rejestracji podlegają 
zbiory wskazane w art. 43 ust. 1 ustawy o ochro-
nie danych osobowych

15 Zgodnie z art. 43 ust. 1a ustawy o ochronie da-
nych osobowych i na podstawie rozporządzenia 
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 
2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
administratora bezpieczeństwa informacji reje-
stru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r., poz. 719) 
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prawnie chronionej obowiązującej za życia i po 
śmierci pacjenta16. Tajemnica ta zresztą chro-
ni wszelkie informacje związane z pacjentem, 
z którymi pielęgniarki i położne zapoznały się 
w związku z wykonywaniem zawodu, podczas 
gdy ochrona danych osobowych jest zagwaran-
towana wyłącznie w odniesieniu do danych osób 
żyjących17.

Miejscem dla określenia sposobów realiza-
cji obowiązków administratora danych i oceny 
wszelkich przewidywanych ryzyk celem ich wy-
kluczenia bądź minimalizacji jest dokumenta-
cja przetwarzania danych osobowych na 
którą składają się dwa dokumenty18:

a. polityka bezpieczeństwa
b. instrukcja zarządzania systemem infor-

matycznym
Szczególna staranność i merytoryczna 

poprawność w procesie przetwarzania
Administrator danych jest zobowiązany do za-

chowania szczególnej staranności w celu ochrony 
interesów osób, których dane dotyczą. Zasada 
rzetelności przy przetwarzaniu pełni podstawo-
wą funkcję i jest punktem wyjściowym dla oceny 
stopnia wdrażania zasad ochrony danych oso-
bowych przez administratora i przetwarzających 
w jego imieniu. Najmniejsza niedbałość lub opie-
szałość mogą doprowadzić do postawienia za-
rzutu niezachowania szczególnej (najwyższej) 
staranności. W praktyce oznacza to konieczność 
dokonywania stałego przeglądu stosowanych 
praktyk pod kątem obowiązujących przepisów 
i dokonywanie analiz stopnia ich wdrożenia.

Ocena przetwarzania danych osobowych nie 
powinna mieć zatem charakteru jednorazowego. 
Sam proces przetwarzania ulega stałym prze-
obrażeniem z uwagi na zakres informacji pozy-
skiwanych z różnych źródeł i w różnej formie 
oraz z uwagi na szybko zachodzące zmiany tech-
nologiczne. Dane bowiem mogą być pozyskiwane 
zarówno bezpośrednio od osoby, której dane do-
tyczą (pacjenta, osoby przez niego upoważnio-
nej), jak i z innych źródeł osobowych i rzeczo-
wych. Źródłem danych może być urządzenie za 
pomocą którego dane są pozyskiwane i utrwala-
ne (np. urządzenia służące do przeprowadzania 
badan specjalistycznych ale też kserokopiarka). 
Proporcjonalność przetwarzania powinna być ro-
zumiana jako dążenie do minimalizacji danych 
poprzez przetwarzanie danych niezbędnych, 

16 Na podstawie art. 17 ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej

17 Osoba zmarła nie jest osobą fi zyczną. Tylko oso-
ba fi zyczna ma zdolność prawną i podmiotowość 
prawną z tym związaną

18 Obowiązek ich opracowania oraz zakres  wynika 
z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
oraz warunków technicznych i organizacyjnych, 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych  
osobowych (Dz. U. z 2004. Nr100, poz.1024)

 

adekwatnych i koniecznych do realizacji ściśle 
określonych celów. Zastosowanie wskazanej 
zasady jest szczególnie istotne przy bada-
niu praktyk kopiowania bądź skanowania 
dokumentacji. Pozyskiwane w ten sposób dane 
osobowe nie mogą wykraczać poza zakres da-
nych niezbędnych, koniecznych dla urzeczywist-
nienia określonego zadania. Przykładowo, przy 
wykonywaniu kopii dowodu osobistego będzie 
dochodziło do pozyskiwania nie tylko nr PESEL 
lub serii i numeru dowodu osobistego koniecz-
nych dla identyfi kacji pacjenta ale także do po-
zyskiwania informacji o jego wzroście, kolorze 
oczu, czy też wystawcy takiego dokumentu, co 
do których koniecznym stanie się wykazanie fak-
tycznej potrzeby ich gromadzenia. Przetwarza-
nie danych „przy okazji” jest niedopuszczalne 
bo prowadzi do gromadzenia danych nadmiaro-
wych, niepotrzebnych a zatem nieadekwatnych.

Administrator danych jest zobowiązany za-
pewnić aby przetwarzane dane były prawdziwe 
a w przypadku zgłoszenia wniosków o   aktuali-
zację lub zmianę niezwłocznie zaktualizowane 
lub poprawione. Istotna jest zatem ocena wiary-
godności źródeł danych oraz wprowadzenie trybu 
weryfi kacji prawdziwości pozyskiwanych danych.

Zachowanie zasady szczególnej staranno-
ści w przetwarzaniu danych adekwatnych, stale 
weryfi kowanych i aktualizowanych jest jednym 
z fundamentalnych obowiązków administratorów 
funkcjonujących w sektorze zdrowia z uwagi na 
interesy życiowe pacjentów - podmiotów danych. 
Niewłaściwe oznaczenie przez pielęgniarkę lub 
położną pacjenta i zaaplikowanie innych niż zle-
cone leków może prowadzić do nieodwracalnych 
skutków w postaci uszkodzenia zdrowia czy też 
wręcz utraty życia. Opisywane zasady ochrony 
danych urzeczywistnia szereg przepisów branżo-
wych regulujących np. sposób prowadzenia do-
kumentacji medycznej19, oznakowania zleceń na 
badania20, czy też oznaczenia samego pacjenta21. 

Zachowanie zasad ochrony danych osobowych 
odnosi się nie tylko do procesu przetwarzania da-
nych osób będących pacjentami – świadczenio-
biorcami ale do przetwarzania wszelkich danych 
znajdujących się w zasobach administratora da-
nych, w tym danych osób upoważnianych przez 
pacjenta. W sytuacji gdy pacjent upoważnia do 
uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia 
i udzielonych świadczeniach, albo upoważnia do 
uzyskiwania swojej dokumentacji medycznej, 
osoba upoważniona powinna być zidentyfi ko-

19 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach 
pacjenta i Rzeczniku Praw pacjenta (Dz. U. t.j. 
z 2016 r., poz., 186 ze zm.), rozporządzenie 
Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w 
sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumen-
tacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2069)

20 Np. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 
laboratoryjnej (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 2245)

21 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.)



26

wana na tyle starannie aby nie doprowadzić do 
sytuacji ujawnienia informacji osobie trzeciej. 
Przepisy stanowiące o zakresie danych osób upo-
ważnianych wydają się niewystarczające. Trudno 
dokonać w praktyce takiej weryfi kacji w oparciu 
o wyłącznie imię i nazwisko wraz z danymi ad-
resowymi czy też samo imię i nazwisko22 Brak 
jest także przepisów wskazujących w jaki sposób 
taka weryfi kacja miałaby się odbywać23. Jeszcze 
większe wątpliwości budzi weryfi kacja danych 
osób uprawnionych do dostępu do doku-
mentacji medycznej pacjenta po jego śmier-
ci. Pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy 
przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym 
udzielające mu świadczeń zdrowotnych, informa-
cji z nim związanych, a uzyskanych w związku 
z wykonywaniem zawodu medycznego a zwią-
zanie wskazaną tajemnicą ma miejsce także po 
śmierci pacjenta. Przy czym zwolnienia z tajem-
nicy przez osoby wykonujące zawód medyczny 
nie stosuje się, jeśli ujawnieniu tajemnicy sprze-
ciwi się inna osoba bliska24. Biorąc pod uwagę 
defi nicję osoby bliskiej25, którą może być także 
osoba pozostająca w konkubinacie ze zmarłym 
pacjentem, brak jest w istocie możliwości zwe-
ryfi kowania takiej okoliczności. Polskie usta-
wodawstwo nie przewiduje bowiem możliwo-
ści prowadzenia rejestrów osób pozostających 
w nieformalnych związkach i urzędowego po-
twierdzenia tego faktu.26 

Wydaje się zatem, iż wskazane przepisy nie 
pełnią wystarczającej funkcji gwarancyjnej tak 
dla podmiotów danych jak i dla samego admini-
stratora, który pozostaje w stanie niepewności co 
do sposobu realizacji nałożonych na niego usta-
wowo obowiązków a tym samym zgodności jego 
działań z przepisami o ochronie danych osobo-
wych. W takiej sytuacji administratorzy danych 

22 Zgodnie z paragrafem. 8 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie ro-
dzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycz-
nej oraz sposobu jej przetwarzania upoważniają-
cy do dostępu do swoich danych o stanie zdrowia 
ma wskazać imię i nazwisko osoby upoważnianej 
wraz z danymi adresowymi (może być to  adres 
zameldowania, który nie jest adresem zamiesz-
kania) a w przypadku upoważnienia do uzyski-
wania dokumentacji medycznej na podstawie 
ww. przepisu wystarczające jest wskazanie wy-
łącznie imienia i nazwiska.

23 Legitymowanie przez podmioty dla których ta-
kie uprawnienie nie wynika wprost z odrębnych 
przepisów prawa jest co do istoty zabronione.

24 Art. 13 i 14 ustawy o prawach pacjenta i Rzecz-
niku Praw Pacjenta

25 Art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta osoba bliska – małżo-
nek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia 
w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba 
pozostająca we wspólnym pożyciu lub osobę 
wskazana przez pacjenta;

26 Np. ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o 
aktach stanu cywilnego (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 
2064) 

powinni wprowadzać na grunt wewnętrznych 
regulacji (regulaminów, zarządzeń, wytycznych) 
wzory upoważnień i przyjmować własne strate-
gie weryfi kacji tożsamości osób upoważnianych 
celem wyeliminowania ryzyka ujawnienia danych 
innej osobie niż upoważniona przez pacjenta.

Brak zachowania należytej staranności w za-
kresie przetwarzania danych osobowych jest 
często konsekwencją nieznajomości przepisów 
wewnętrznych kształtujących wzorzec określo-
nych zachowań administratora i działających 
z jego upoważnienia administrujących. Choć przy-
kładowo przepisy o ochronie danych osobowych 
przewidują żądanie usunięcia danych osobowych, 
gdy dane są niekompletne, nieprawdziwe, nieak-
tualne lub zebrane z naruszeniem ustawy27, to 
w przypadku danych zawartych w dokumentacji 
medycznej, takie żądanie w istocie nie może być 
zrealizowane gdyż wpis dokonany w dokumen-
tacji nie może być z niej usunięty a informacja 
o błędzie musi być utrwalona w samej jej treści 
w sposób wskazany w odrębnych przepisach28 Ko-
nieczna staje się zatem dla podniesienia poziomu 
ochrony danych osobowych stała edukacja zobo-
wiązanych do przetwarzania danych osobowych 
także w obszarze stosowania przepisów sekto-
rowych nie zawsze znanych przez pacjentów 
i przez nich właściwie interpretowanych.

 Kontrola sposobu realizacji zasad
Kontrola realizacji zasad ochrony danych oso-

bowych i poziomu wypełniania obowiązków wy-
nikających z przepisów o ochronie danych oso-
bowych może być przeprowadzana albo przez 
samego administratora albo przez powołanego 
przez niego administratora bezpieczeństwa infor-
macji, wkrótce nazywanego inspektorem ochro-
ny danych29. Powołanie takiej osoby leży w głę-
boko pojętym interesie każdego administratora 
gdyż tylko wyposażony w określone kompetencje 
ABI jest w stanie w sposób horyzontalny dokonać 
oceny zjawisk zachodzących u administratora 
kształtujących poziom przestrzegania przepisów 
o ochronie danych osobowych. 

Powołanie ABI aktualnie jest fakultatywne ale 
z dniem 25 maja 2018 r. stanie się obligatoryjne 
dla administratorów z sektora publicznego albo 
takich, których główna działalność polega na 
przetwarzaniu na dużą skalę o charakterze, za-
kresie i celu wymagającym regularnego i syste-
matycznego monitorowania osób, których dane 
dotyczą30. Do takiego przetwarzania niewątpliwie 
dochodzi w sektorze zdrowia. Weryfi kacji przez 
ABI powinny podlegać tak aktualne przyjęte roz-
wiązania jak i planowane, które dotyczą przetwa-

27 Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6
28 Paragraf 4 pkt. 3, paragraf 6 pkt 5 rozporządze-

nia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w 
sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumenta-
cji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

29 Pojęcie to wprowadza w sekcji 4 Ogólne rozpo-
rządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

30 Art. 37 ust. 1 pkt 1 i 2 RODO
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rzania danych osobowych i nie tylko podejmowa-
ne przez administratora danych i jego personel 
ale także przez podmioty, którym administrator 
danych powierzył przetwarzanie danych. W tym 
ostatnim przypadku, choć dochodzi do przetwa-
rzania danych przez inny podmiot, to jednak nie 
działa on autonomicznie ale realizuje wyłącznie 
cele wytyczone przez administratora i w zakresie 
wynikającym z zawartej z nim umowy31. 

ABI jest zobowiązany w szczególności32: 
• do nadzorowania opracowania i aktualizo-

wania dokumentacji przetwarzania (polity-
ki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania 
systemem informatycznym)

• do weryfi kacji obowiązków związanych 
z rejestracją zbiorów danych osobowych

• sprawdzania zgodności przetwarzania da-
nych osobowych z  przepisami o ochro-
nie danych osobowych oraz opracowanie 
w tym zakresie sprawozdania dla admini-
stratora danych

• zapewnienia zapoznania osób upoważnio-
nych do przetwarzania danych z przepisa-
mi o ochronie danych osobowych

• prowadzenia rejestru zbiorów danych oso-
bowych przetwarzanych przez administra-
tora

Wachlarz zadań ABI jest zróżnicowany a peł-
nienie tej funkcji przez profesjonalistę, któremu 
zapewniona została organizacyjna odrębność33, 
niewątpliwie pozwala każdemu administratorowi 
na dokonanie wszechstronnej oceny prawidło-
wości wszelkich procesów przetwarzania, jakie 
mają miejsce z udziałem danych osobowych.  
Osoba taka powinna być zasadniczym ogniwem 
spajającym faktyczne potrzeby w obszarze bez-
pieczeństwa danych z możliwością ich realiza-
cji, a w konsekwencji zapewnienia najwyższych 
gwarancji ochrony danych osobowych pacjentów 
i innych osób .

 Podsumowanie
Ryzyka towarzyszące przetwarzaniu danych 

osobowych przez pielęgniarki i położne są bardzo 
wysokie z uwagi nie tylko na wielość realizowa-
nych równolegle zadań, często trudnych i wyma-

31 Na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych 
osobowych może powierzyć innemu podmiotowi, 
w drodze umowy zawartej na piśmie, co nie wy-
łącza jego odpowiedzialności 

32 Na podstawie art. 36 a ustawy o ochronie da-
nych osobowych oraz rozporządzenia Mini-
stra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 
2015 r. w sprawie trybu i sposobu realiza-
cji zadań w celu zapewniania przestrzega-
nia przepisów o ochronie danych osobowych 
przez administratora bezpieczeństwa informacji 
(dz. U. z 2015 r., poz. 745)

33 Na podstawie art. 36a ust. 8 ustawy o ochronie 
danych osobowych administrator danych zapew-
nia środki i organizacyjna odrębność administra-
torowi bezpieczeństwa informacji niezbędne do 
niezależnego wykonywania przez niego zadań

gających szybkości reakcji ale przede wszystkim 
charakter przetwarzanych danych (dane szcze-
gólnie chronione) i ich ilość. Wyłączenie stanu 
niepewności w obszarze stosowania przepisów 
o ochronie danych osobowych przez odpowie-
dzialnego administratora danych i kontrolują-
cego administratora bezpieczeństwa informacji 
pozwoli pielęgniarkom i położnym na jeszcze 
efektywniejsze pełnienie swej funkcji. Kwestie 
ochrony danych nabierają z każdym rokiem co-
raz większego znaczenia dla pacjentów i człon-
ków ich rodzin. Sektor ochrony zdrowia musi być 
przygotowany na pojawiające się coraz częściej 
pytania i oczekiwania, zwłaszcza,  że - w  per-
spektywie nowych unijnych ram ochrony danych 
osobowych - uprawnienia podmiotów danych ule-
gają wzmocnieniu a poszerzeniu zakres obowiąz-
ków przetwarzających dane osobowe w różnych 
rolach. Potrzebna jest analiza obowiązujących 
przepisów prawa pod kątem ich dostosowania 
do przepisów rozporządzenia, gdyż w przypadku 
braku określonych regulacji lub ich niezgodności z 
RODO, pierwszeństwo w stosowaniu będzie miało 
nie prawo krajowe ale ww. rozporządzenie. Ko-
nieczna jest także szeroka kampania edukacyjna 
celem podniesienia poziomu świadomości odpo-
wiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych 
administratorów, którzy często nie zdają sobie 
sprawy z zakresu spoczywającej na nich odpowie-
dzialności za niestosowanie lub jedynie fragmen-
taryczne stosowanie przepisów o ochronie danych 
osobowych. Przypomnieć należy nie tylko o przy-
szłych sankcjach fi nansowych z tego tytułu ale 
istniejącej od 20 lat odpowiedzialności karnej za 
niedopełnienie obowiązków wykreowanych usta-
wą o ochronie danych osobowych34. Za niezgodne 
przetwarzanie danych osobowych wrażliwych gro-
zi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności. 

Elementy ochrony danych osobowych muszą 
zostać wbudowane w strukturę funkcjonowania 
każdej fi rmy i instytucji realizującej zadania na 
rzecz ochrony zdrowia. Prawa pacjenta są bo-
wiem immamentnie związane z jego ochroną da-
nych osobowych. Przy niesłychanie dynamicznie 
rozwijających się w medycynie technologiach, 
wzroście skali zagrożeń związanych z atakami 
płynącymi z sieci publicznej, przy wzroście za-
interesowania handlem najwrażliwszymi danymi 
człowieka, dziedzina ochrony danych osobowych, 
nie może pozostawać na obrzeżach zaintereso-
wania  odpowiedzialnych za budowanie i wdraża-
nie systemu ochrony zdrowia.

34 Rozdział 8 ustawy o ochronie danych osobowych

Autorka jest wieloletnim wykładowcą akade-
mickim tematyki ochrony prywatności m.in. na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Uni-
wersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie 
Łódzkim w Łodzi, Uniwersytecie im. Karola Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie, Akademii Koż-
mińskiego w Warszawie.
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Zmagania i dylematy 
dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych 

Relacja z III konferencji naukowo- szkoleniowej

W dniu 22 maja 2017 roku odbyła się w Centrum Dydaktycznym Wydziału Nauk 
o Zdrowiu SUM w Katowicach III konferencja naukowo – szkoleniowa z cy-
klu ,, Zmagania i dylematy dzisiejszych pielęgniarek nefrologicznych” zorgani-
zowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa nefrologicznego działający przy ORPiP 
w Katowicach wspólnie z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 

Konferencję swoim patronem objęli: prof. 
dr hab. n. med. Jan Duława, Dziekan Wydziału 
Nauk o Zdrowiu w Katowicach oraz Polskie To-
warzystwo Pielęgniarek Nefrologicznych.

Konferencja ofi cjalnie została rozpoczęta 
przez dr n med. Beatę Hornik, która wspólnie 
z przewodniczącą zespołu mgr Anną Janus 
przywitały przybyłych gości

I uczestników konferencji. Specjalne po-
dziękowania kierujemy do dr n. med. 
Grażyny Franek, która zwróciła uwagę na 
szczególne i ważne znaczenie współpracy po-
między Śląskim Uniwersytetem Medycznym 
w Katowicach a Okręgową Izbą Pielęgniarek 
i Położnych. Zdaniem Pani doktor wiedza pra-
cowników naukowych połączona z doświadcze-
niem zawodowym pielęgniarek nefrologicznych 
stanowi doskonałe połączenie. Kolejne podzię-
kowania kierujemy do mgr Anny Kliś (Brand 
Ambasador EDTNA/ERCA w Polsce), która 
przedstawiła uczestnikom konferencji główne 

cele i działania edukacyjne Europejskiego To-
warzystwa Pielęgniarek Dializacyjnych i Trans-
plantologicznych,. 

Swoją obecnością konferencję zaszczy-
cili Przewodnicząca Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach mgr 
Anna Janik oraz dziekan Wydziału Nauk 
o Zdrowiu prof. dr hab. n. med. Jan 
Duława. 

Podziękowania kierujemy do pani lic. piel. 
Brygidy Drzymała, prekursorki pielęgniar-
stwa nefrologicznego, która podczas wystą-
pienia wspominała początki pracy z pacjen-

tami dializowanymi, pokazała aparaturę na 
jakich kilkadziesiąt lat temu zaczynano dia-
lizować pacjentów z niewydolnością nerek 
i omówiła z jakimi problemami musiały się bo-
rykać wtedy pielęgniarki dializacyjne. 

Po tym wykładzie odbyła się pierwsza se-
sja dializacyjna, którą poprowadziła dr n. 
med. Beata Hornik oraz mgr Ewa Majda. 
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Pierwszy wykład tej sesji wygłosiła 
dr hab. n. med. Joanna Żywiec (Klinika 
Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefro-
logii w Zabrzu SUM). Dotyczył on korelacji 
pomiędzy starością a niewydolnością nerek. 
W wykładzie tym autorka starała się odpo-
wiedzieć na pytania jak interpretować wyni-
ki badań oceniające wydolność nerek u osób 
starszych?, oraz czy istnieje metoda na zacho-
wanie dobrej kondycji nerek przez długie lata?. 

Mgr fi zjoterapii Wioletta Marek (SUM 
w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kate-
dra Promocji Zdrowia i Pielęgniarstwa Środo-
wiskowego) zwróciła uwagę na temat założeń, 
zadań i celów prowadzenia rehabilitacji w Prze-
wlekłej Chorobie Nerek. Przedstawiła sposoby 
podejmowania aktywności fi zycznej , zalety, 
wady oraz powikłania w kontekście zaburzeń 
patofi zjologicznych dla tej grupy chorych. Na-
stępnie lic. piel. Sławomir Żędzianowski 
(Stacja Dializ nr 60 Fresenius NephroCare Za-
brze), wspominał swoją pracę w Belgii. Przed-
stawił na własnym przykładzie z jakimi proble-
mami można się spotkać za granicą oraz fakty 
dotyczące jego pięcioletniej pracy w szpitalu 
w Antwerpii.

Czym obecnie żyje świat nefrologiczny? 

To tytuł wykładu który wygłosiła mgr Aneta 
Trzcińska (Zakład Propedeutyki Pielę-
gniarstwa, Wydział Nauk o Zdrowiu, SUM 
w Katowicach, sekretarz PTPN). Przedstawiła 
w nim nowinki świata nefrologicznego. Ostat-
nią mówczynią sesji dializacyjnej była mgr 
Anna Janus (Stacja Dializ Fresenius Nephro-
Care Zabrze), która mówiła o potrzebie eduka-
cji w zakresie wyrównania gospodarki wapnio-
wo-fosforanowej. Wykład oparła na badaniach 
własnych wykonanych na grupie pielęgniarek 
oraz pacjentów hemodializowanych. Podczas 
wykładu przedstawiła specjalną piramidę ży-
wienia opracowaną przez włoskich dietetyków 
stanowiącą pomocne narzędzie do pracy z pa-
cjentem dializowanym z hiperfosfatemią. 

Drugą sesję epidemiologiczną popro-
wadziła mgr Aneta Trzcińska wraz z mgr 
Anną Kliś.

Sesję rozpoczęła dr n. med. Beata 
Ochocka. Pani doktor przedstawiła co na te-
mat HIV powinien wiedzieć personel medycz-
ny Wykład był ekspresyjny i dotyczył aktual-
nej sytuacji epidemiologicznej oraz testów 
na wirusa HIV. Był idealnym wprowadzaniem 
dla kolejnego mówcy, Romana Łatuszyński 
przedstawiciela fundacji Res Humanae który 
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swój wykład oparł na konwersacji ze słucha-
czami. Na własnym przykładzie przedstawił 
życie pacjenta zakażonego wirusem HIV. Pod-
kreślał w nim ważność akceptacji takich ludzi 
przez społeczeństwo oraz ochronę zdrowia. 
Wykład wzbudził wśród słuchaczy ogromne 
poruszenie. Ostatni wykład tej sesji wygłosiła 
mgr Barbara Gardyjas (Przewodnicząca 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach), dotyczył on praw pacjenta oraz 
roszczeń z tytułu ich egzekwowania. Wykład 
oparty był na własnych doświadczeniach. 

Ostatnia sesję nefrologiczną poprowadziły 
mgr Anna Janus i dr n med. Beata Hornik. Pierw-
szy wykład tej sesji wygłosił Michał Dębski- 
Korzeń, przedstawiciel Ogólnopolskiego Sto-
warzyszenia Osób Dializowanych, który starał 
się uzmysłowić uczestnikom konferencji za-
sadność pracy na rzecz pacjentów dializowa-
nych. Drugi wykład dotyczył dializacyjnego 
zapalenia otrzewnej i wygłosiła go mgr Anna 
Stolarczyk. Na podstawie opisu przypadku 
prelegentka uwzględniała znaczącą rolę pielę-
gniarki w opiece nad takim pacjentem. Kolejna 
prelegentka lic piel. Bożena Guzik wygłosiła 
wykład dotyczący niepełnosprawności pacjen-
ta dializowanego. Kolejnym mówcą był pacjent 
stacji dializ Fresenius NephroCare w Zabrzu 

pan Marek Konradowski który opowiadał 
o swoim 22-letnim życiu jako pacjent dializo-
wany. Główny wątek wykładu dotyczył adapta-
cji do życia z dializami, jak je zaakceptować 
i jak żyć z nimi normalnie. Ostatni wykład wy-
głosiła mgr Katarzyna Gwizdek i dotyczył on 
problematyki nietrzymania moczu. Prelegent-
ka przedstawiła nietrzymanie moczu u kobiet 

jako wstydliwy problem oraz pokazała prak-
tyczne rady i ćwiczenia pomagające zwalczać 
tę dolegliwość.

W ramach konferencji odbyła się akcja fun-
dacji DKMS – POKONUJEMY NOWOTWO-
RY KRWI. Akcja dotyczyła rejestracji poten-
cjalnego dawcy szpiku. W akcji brali udział 
organizatorzy konferencji jako wolontariusze. 
Szczególne podziękowania za zaangażowanie 
kierujemy do Marzanny Krzyśko, Marioli 
Gąsior, Katarzyny Przegendza, Ewy Majda 
a także do studentów Wydziału Nauk o 
Zdrowiu Promowano akcję na zewnątrz bu-

dynku jak i wśród słuchaczy oraz studentów 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Pozyska-
no 19 potencjalnych dawców wśród których 

prym wiedli młodzi dawcy oraz 
kilku wolontariuszy. 

Mottem przeprowadzonej akcji 
było Wspólne budo wanie świa-
domości dotyczącej dawstwa 
szpiku wśród kolejnych spo-
łeczności.

Ok. godziny 15 nastąpiło ofi cjal-
ne podsumowanie konferencji na 
którym podziękowano za wygło-
szenie referatów oraz rozdano 
certyfi katy słuchaczom.

Wszystkim uczestnikom konferencji dziękuje-
my za obecność i zapraszamy w kolejnych la-
tach na następne spotkania. 

mgr Anna Janus
mgr Ilona Starek
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„Działamy razem – już ósmy raz!”

W dzisiejszym świecie, którego symbolem jest nieustanny rozwój, każdy musi się 
mocno napracować, by nadążyć za wszystkimi zmianami. Podnoszenie kwalifi kacji 
i poszerzanie swojej wiedzy stało się nie tylko obowiązkiem, ale też warunkiem pra-
widłowego funkcjonowania w otaczającej nas rzeczywistości. Szczególnie dotyczy to 
osób, które swoje życie zawodowe związały z medycyną. Czasem może się zdawać, że 
niemal codziennie dokonywane są przełomowe odkrycia, powstają nowe leki czy sprzęt 
medyczny. Ciągły postęp należy uznać za ogromny sukces ludzkości na tym polu. Nie-
stety, jest on spowodowany koniecznością, gdyż wraz z medycyną rozwijają się wszel-
kiego rodzaju drobnoustroje i choroby. Walka z nimi przypomina czasem „walkę z wia-
trakami”, ale nigdy nie można jej zaprzestać, bo nawet jeśli nie wszystkiemu da się 
zapobiec, to dzięki naszej wiedzy wiele problemów da się mocno ograniczyć.

Dlatego też 5 czerwca br. w Chorzowskim 
Centrum Kultury odbyła się VIII edycja Konfe-
rencji Naukowo-Szkoleniowej „Zakażenia szpi-
talne – działajmy razem” zorganizowanej przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego 
działający przy Okręgowej Radzie Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach, pod honorowym 
patronatem Konsultanta Krajowego w dzie-

dzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dr 
Beaty Ochockiej, Konsultanta Wojewódzkiego 
w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicz-
nego dr n. o zdr. Iwony Kowalskiej, Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarek Epidemiologicznych 
oraz Prezydenta Miasta Chorzowa. Modera-
torami Konferencji były: Katarzyna Skibińska 
(Przewodnicząca Zespołu  ds. pielęgniarstwa 
epidemiologicznego działającego przy ORPiP 

w Katowicach) oraz Rita Pawletko (członek Za-
rządu Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek 
Epidemiologicznych oraz członek Zespołu ds. 
pielęgniarstwa epidemiologicznego przy ORPiP 
w Katowicach). W Konferencji udział wzięło po-
nad 300 uczestników.

Konferencję rozpoczęła Katarzyna Skibińska, 
która w imieniu organizatora powitała wszyst-
kich uczestników i złożyła na ręce Prezydenta 
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Miasta Chorzowa Pana Andrzeja Kotali podzię-
kowanie za możliwość zorganizowania spo-
tkania w gościnnych progach Chorzowskiego 
Centrum Kultury. Głos zabrali też zaproszeni 
goście. Następnie  Rita Pawletko zaprosiła na 
scenę pierwszego prelegenta – dr n. przyr. 
Grzegorza Ziółkowskiego z Wyższej Szko-
ły Medycznej w Sosnowcu, który pochylił 
się nad tematem „Nadzór nad pałeczkami 
Gram-ujemnymi wytwarzającymi karba-
penemazy”.

Dr Ziółkowski stwierdził wyraźnie, że zaka-
żenia szpitalne były, są i będą, dlatego zamiast 
skupiać się tylko na ich zwalczaniu, trzeba za-
stanowić się nad czynnikami ryzyka, bo wiele 
zjawisk, których istotę należy zrozumieć, ge-
nerujemy sami. Dotyczy to m. in. powstawa-
nia szczepów hiperepidemicznych i wieloleko-
opornych (są to tzw. superbakterie) poprzez 
nadmierne stosowanie antybiotyków, które 
powinny być używane tylko w ostateczności. 
W przypadku zakażeń szpitalnych niezwykle 
ważne jest „wyłapanie” nosicieli drobnoustro-
jów i ich kohortacja. Dużą rolę odgrywają też 
badania przesiewowe (szczególnie, gdy pa-
cjenci są przenoszeni z oddziału na oddział), 
a także edukacja zarządzających, którzy mu-
szą zrozumieć jak ważna jest minimalizacja 
ryzyka zakażenia, z czym wiążą się nakłady 
fi nansowe, których nie można w tym zakresie 
ograniczać. Nie można też zapominać o pod-
stawie jaką jest częsta higiena rąk.

Kolejnym wykładowcą był dr hab. n. med. 
Michał Holecki (Śląski Uniwersytet Me-
dyczny w Katowicach; Okręgowy Szpital 
Kolejowy w Katowicach), który zaprezen-

tował obecnym temat: „Zakażenia układu 
moczowego – stały problem kliniczny”.

Zakażenie układu moczowego jest chorobą, 
którego leczenie pochłania 15% antybiotyków 
dostępnych w szpitalu. Zakażenie to stanowi 
połowę wszystkich zakażeń szpitalnych oraz 
20% zakażeń pozaszpitalnych, co może wytłu-
maczyć fakt, iż jest to schorzenie nawracające. 
Ogólną klasyfi kację zakażeń układu moczowe-
go możemy podzielić na grupy tj.
1. Niepowikłane zapalenie pęcherza moczowe-

go (dotyczy gł. młodych kobiet) leczone em-
pirycznie.

2. Niepowikłane, nawracające (w ciągu 
3 miesięcy) zapalenie pęcherza moczowego, 
które leczy się poprzez częste mikcje, uni-
kanie zaparć, właściwą higienę, spożywanie 
soku z żurawiny, picie wody, ewentualne 
stosowanie leków profi laktycznych po sto-
sunku seksualnym (gdy nawroty choroby są 
powiązane z aktywnością seksualną).

3. Niepowikłane ostre odmiedniczkowe zapale-
nie nerek u młodych kobiet, którego rozpo-
znanie opiera się na posiewie moczu i które 
leczy się terapią empiryczną przez – średnio 
– 5 do 10 dni.

4. Niepowikłane zapalenie pęcherza z równo-
czesnym bezobjawowym zakażeniem ukła-
du moczowego – najczęściej jest ono wywo-
ływane, gdy u pacjenta występuje problem 
z odpływem moczu. Wówczas należy usunąć 
jego przyczynę, gdyż leczenie empiryczne 
nie przyniesie efektów.

5. Bezobjawowy baketriomocz – występujący 
u osób z założonym przez kilka dni cewni-
kiem w drogach moczowych i którego nie 
należy leczyć empirycznie, chyba że mowa 
jest o kobiecie w ciąży lub połogu.
Dr Holecki podkreślił, iż lekarze często prze-

pisują antybiotyki na wyrost, czego zdecydo-
wanie należy unikać, gdyż powoduje to coraz 
większą lekooporność bakterii. Zdanie to po-
dzieliła również prof. Marzena Bartoszewicz 
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z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów 
Śląskich we Wrocławiu.

Według prof. Bartoszewicz podstawowym 
błędem jest to, że dajemy bakteriom czas, za-
miast działać od razu. Bakterie, będące mą-
drymi i sprytnymi organizmami wymieniają się 
mechanizmami obronnymi, a my, stymulując 
ich oporność nieprzemyślaną antybiotykotera-
pią, przyczyniamy się do ich rozprzestrzenia-
nia w populacji ludzkiej. Powszechną praktyką 

wśród pacjentów jest zaprzestanie zażywa-
nia antybiotyku po ustąpieniu pierwszych ob-
jawów choroby, co powoduje jej nawrót, ale 
tym razem drobnoustroje są wrażliwe na an-
tybiotyk w o wiele mniejszym stopniu. W jaki 
sposób temu zapobiegać? Przede wszystkim 
poprzez prowadzenie diagnostyki mikrobio-
logicznej, ograniczenie translokacji bakterii 
z miejsc fi zjologicznych, eradykację szczepów 
szpitalnych, opracowywanie i przestrzeganie 
odpowiednich procedur profi laktyki zakażeń, 
badanie pacjentów oraz personelu medycznego 
na nosicielstwo szczepów wielolekoopornych. 
Na zakończenie prof. Bartoszewicz stwierdziła, 
iż ograniczenie rozprzestrzeniania się drobno-
ustrojów i ich wielolekooporności to duże wy-
zwanie dla nas wszystkich.

Ostatni z wykładów I sesji Konferencji pt. 
„Diagnostyka Clostridium diffi  cile i innych 
patogenów w szpitalu” wygłosiła mgr 
Monika Pomorska-Wesołowska (KORLAB 
Laboratoria Medyczne Sp. z o.o.), która 
w pierwszej jego części skupiła się na uświa-
domieniu zebranym znaczenia sposobu pobra-
nia, przechowywania i transportu materiału 
do badań, który ma posłużyć do wykrycia (lub 

wykluczenia występowania) pałeczki Clostri-
dium diffi  cile w materiale diagnostycznym. Od 
prawidłowego pobrania, materiału zależy wia-
rygodność wyników. Nie należy zapominać, by 
informować laboratorium o tym, jakie badania 
mają być wykonywane z powierzonego mate-
riału diagnostycznego oraz wskazać oczekiwa-
ny kierunek badania – dobrze wypełniać skie-
rowania i podawać istotne dane kierunkujące 
postępowanie diagnostyczne.

W dalszej części wykładu mgr Pomorska-
-Wesołowska przybliżyła zebranym pro-
ces diagnostyki laboratoryjnej Clostri-
dium diffi  cile, kwestię nawrotów zakażenia 
tym  szczepem oraz metodę leczenia poprzez 
przeszczep fl ory jelitowej, która mimo że jest 
skuteczna, to wciąż wzbudza kontrowersje.

Warto wspomnieć, iż dyskusja między pre-
legentami a uczestnikami Konferencji miała 
miejsce nie tylko po zakończeniu Sesji, ale po 
każdym wykładzie, co dowodzi, że poruszane 
kwestie spotkały się z dużym zainteresowa-
niem słuchaczy.  

Po przerwie, dr hab. n. med. Aneta Nitsch-
-Osuch (Uniwersytet Warszawski) zapre-
zentowała temat: „Szczepienia personelu 
medycznego – obowiązek czy przywilej?”.

Personel medyczny, poprzez kontakt z pa-
cjentem zakażonym oraz materiałem zakaź-
nym jest o wiele bardziej narażony na chorobo-
twórcze czynniki biologiczne, takie jak bakterie 
i wirusy. W Polsce – na dzień dzisiejszy – perso-
nel medyczny obowiązują szczepienia przeciw 
WZW typu B, natomiast szczepieniami ogólnie 
zalecanymi są szczepienia przeciw grypie oraz 
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różyczce, ospie, krztuścowi, śwince i odrze 
(szczególnie, że osoby dorosłe przechodzące 
choroby wieku dziecięcego są o wiele bardziej 
narażone na powikłania niż dzieci). Problem  
w codziennej praktyce stanowi fakt, że w wielu 
krajach - jak dotąd - brak jest rekomendacji  
i regulacji nt. szczepień. O ile większość z w/w 
chorób udało się opanować, to w przypadku 
krztuśca sytuacja się pogarsza, gdyż często nie 
jest on rozpoznawany u nosicieli, co prowadzi 
do kolejnych zakażeń. I choć zaleca się szcze-
pienie personelu medycznego na krztusiec, to 
nie jest ono w żaden sposób refundowane.

Jeszcze trudniejsza sytuacja przedstawia 
się w przypadku zachorowań na grypę, które 
co roku obejmują 5-10% dorosłych i 20-30% 
dzieci i może doprowadzić do zgonu chorego 
(w 2016 r. 140 osób w Polsce oficjalnie zmarło 
z powodu grypy i powikłań pogrypowych).

W szpitalach źródłem zakażenia staje się 
personel, który przychodzi do pracy z objawa-
mi grypopodobnymi, co może dać pacjentom 
prawo do domagania się odszkodowania od 
danej placówki, szczególnie że niezwykle nie-
bezpieczne są powikłania pogrypowe (np. za-
palenie płuc). Dlatego też szczepienia przeciw 
grypie zalecane są dla wszystkich pracowników 
danej jednostki - należy je promować - a pra-
codawca powinien aktywnie włączać się w ak-
cje szczepień poprzez refundowanie szczepień 
swoim pracownikom.

Ze względu na ograniczenia czasowe wy-
nikłe z aktywnego uczestnictwa słuchaczy  
w dyskusjach Konsultant Wojewódzki ds. pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego dr n. o zdr. 
Iwona Kowalska (Wyższa Szkoła Plano-
wania Strategicznego w Dąbrowie Górni-
czej; Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II 
w Sosnowcu) przedstawiła w zarysie swoje 
spostrzeżenia w temacie „Profilaktyka za-
każeń w oddziałach dziecięcych”. Zwróciła 
uwagę na problem ostrych nieżytów żołądko-
wo-jelitowych powodowanych przez rotawiru-
sy, norowirusy i adenowirusy oraz na fakt, że 
takie zakażenia mogą stać się przyczyną braku 
satysfakcji rodzin małych pacjentów z leczenia, 
przyczyną spadku zaufania do danej jednostki 
leczniczej, a także wzrostu kosztów leczenia. 
Dlatego ważne jest stałe monitorowanie zaka-
żeń szpitalnych oraz aktywne wdrażanie proce-
dur zapobiegawczych.

Nieco inny aspekt opieki pielęgniarskiej, 
zaprezentowała zebranym mgr Sylwia  
Rogowska (Specjalistyczna Praktyka  

Pielęgniarska, Konin). W swojej prezenta-
cji, przedstawiła własne doświadczenia w za-
kresie leczenia przewlekłych ran powstających 
m. in. wskutek odleżyn. Podkreśliła, że celem 
nadrzędnym wszelkich zabiegów leczniczych 
jest wyleczenie pacjenta, jednakże przy braku 
możliwości wygojenia każdej rany, należy sku-
pić się na podnoszeniu komfortu życia chorych 
na tyle, na ile jest to możliwe. Pani Rogowska 
udowodniła, że odpowiednio dobrany, zindywi-
dualizowany schemat leczenia ran jest drogą 
do sukcesu zarówno pacjenta jak i leczącego.

Można przypuszczać, że wszyscy potwier-
dzą słuszność stwierdzenia, że lepiej jest za-
pobiegać, niż leczyć  oraz że profilaktyka jest 
kluczem do sukcesu. Skutecznym sposobem 
na ograniczenie zakażeń szpitalnych jest od-
powiednie przeprowadzenie procesów dekon-
taminacyjnych. Niestety, faktem jest, iż nie 
ma jednoznacznych aktów prawnych określa-
jących, jak owe procesy miałyby przebiegać,  
a ustawodawstwo w tym zakresie nie jest ja-
sne, co zostało omówione przez mgr Dorotę  
Kudzia-Karwowską (Samodzielny Pu-
bliczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckie-
go ŚUM w Katowicach) w wykładzie pt. 
„Narzędzia kontroli procedur dekontami-
nacyjnych w obowiązujących aktach nor-
matywnych”. Jednakże pomimo braku jed-
noznacznych regulacji prawnych prężnie działa 
Polskie Stowarzyszenie Sterylizacji Medycznej, 
na którego stronie internetowej (www.steryli-
zacja.org.pl) znaleźć można szereg procedur  
i wytycznych mogących ukierunkować działa-
nia w tym zakresie.

Ostatnim punktem Konferencji był panel 
dyskusyjny pomiędzy jej uczestnikami a Kon-
sultantem Krajowym w dziedzinie pielę-
gniarstwa epidemiologicznego dr Beatą 
Ochocką, dzięki któremu każdy mógł zadać 
nurtujące go pytania i uzyskać wszelkie wyja-
śnienia w temacie zakażeń szpitalnych oraz ich 
profilaktyki.

Konferencja – jak co roku – okazała się wiel-
kim sukcesem. Świadczy to nie tylko o ogromie 
pracy wykonanym przez Zespół ds. pielęgniar-
stwa epidemiologicznego pod przewodnictwem 
Katarzyny Skibińskiej, ale również o ogrom-
nym zaangażowaniu w pełnienie swoich obo-
wiązków wszystkich pielęgniarek, których do-
ciekliwość oraz pragnienie pogłębiania wiedzy 
są naprawdę godne pochwały.

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP w Katowicach
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Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w GdańskuHospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w GdańskuHospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku
organizuje od 8 do 9 września 2017 organizuje od 8 do 9 września 2017 organizuje od 8 do 9 września 2017 

  III Ogólnopolską K onferencję III Ogólnopolską K onferencję III Ogólnopolską K onferencję 
o tematyce onkologiczno-paliatywnej.o tematyce onkologiczno-paliatywnej.o tematyce onkologiczno-paliatywnej.

Skierowane zarówno do lekarzy, jak i pielęgniarek konferencyjne wykłady Skierowane zarówno do lekarzy, jak i pielęgniarek konferencyjne wykłady Skierowane zarówno do lekarzy, jak i pielęgniarek konferencyjne wykłady 
i warsztaty wszechstronnie poruszą aspekty interdyscyplinarnej i warsztaty wszechstronnie poruszą aspekty interdyscyplinarnej i warsztaty wszechstronnie poruszą aspekty interdyscyplinarnej 

opieki nad osobami u kresu życia, obejmą problematykę medyczną, opieki nad osobami u kresu życia, obejmą problematykę medyczną, opieki nad osobami u kresu życia, obejmą problematykę medyczną, 
jak również zagadnienia związane z pomocą jak również zagadnienia związane z pomocą jak również zagadnienia związane z pomocą 

psychologiczną, duchową i socjalną.psychologiczną, duchową i socjalną.psychologiczną, duchową i socjalną.

Swoimi doświadczeniami i refl eksjami podzielą się Swoimi doświadczeniami i refl eksjami podzielą się Swoimi doświadczeniami i refl eksjami podzielą się 
również wykładowcy spoza Polski. również wykładowcy spoza Polski. również wykładowcy spoza Polski. 

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w konferencji.

Informacje szczegółowe o Konferencji oraz dotyczące rejestracji znajdują się na stronie:Informacje szczegółowe o Konferencji oraz dotyczące rejestracji znajdują się na stronie:Informacje szczegółowe o Konferencji oraz dotyczące rejestracji znajdują się na stronie:
         http://www.konferencja-dutkiewicza.pl/http://www.konferencja-dutkiewicza.pl/http://www.konferencja-dutkiewicza.pl/http://www.konferencja-dutkiewicza.pl/http://www.konferencja-dutkiewicza.pl/http://www.konferencja-dutkiewicza.pl/http://www.konferencja-dutkiewicza.pl/http://www.konferencja-dutkiewicza.pl/http://www.konferencja-dutkiewicza.pl/

„GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO „GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO „GINEKOLOGIA I POŁOŻNICTWO 
WE WSPÓŁCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE OPERACYJNYM”WE WSPÓŁCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE OPERACYJNYM”WE WSPÓŁCZESNYM PIELĘGNIARSTWIE OPERACYJNYM”

Zespół  ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego Zespół  ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego Zespół  ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego 
przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

Zaprasza:Zaprasza:Zaprasza:

do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej 
dla Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych, która odbędzie się dla Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych, która odbędzie się dla Pielęgniarek i Położnych Operacyjnych, która odbędzie się 

06 października 2017r. w godzinach 9,00-15,0006 października 2017r. w godzinach 9,00-15,0006 października 2017r. w godzinach 9,00-15,00
Miejsce :Miejsce :Miejsce : Q Hotel Plus Katowice ul Wojewódzka 12Q Hotel Plus Katowice ul Wojewódzka 12Q Hotel Plus Katowice ul Wojewódzka 12

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymują certyfi kat.Uczestnicy otrzymują certyfi kat.Uczestnicy otrzymują certyfi kat.
Liczba miejsc ograniczona.Liczba miejsc ograniczona.Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie zgłoszenia Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie zgłoszenia Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie zgłoszenia 
i nadesłanie jej do dniai nadesłanie jej do dniai nadesłanie jej do dnia  22 września 2017   22 września 2017   22 września 2017 roku. na adres mailroku. na adres mailroku. na adres mail

izba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.pl

mgr piel Danuta Siemiątkowska mgr piel Danuta Siemiątkowska mgr piel Danuta Siemiątkowska 
specjalista pielęgniarstwa operacyjnegospecjalista pielęgniarstwa operacyjnegospecjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy ORPiP w KatowicachPrzewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy ORPiP w KatowicachPrzewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy ORPiP w Katowicach
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„Cukrzyca dziś”„Cukrzyca dziś”„Cukrzyca dziś”„Cukrzyca dziś”„Cukrzyca dziś”„Cukrzyca dziś”„Cukrzyca dziś”„Cukrzyca dziś”„Cukrzyca dziś”

krystyna.widawska@spskm.katowice.plkrystyna.widawska@spskm.katowice.plkrystyna.widawska@spskm.katowice.plkrystyna.widawska@spskm.katowice.plkrystyna.widawska@spskm.katowice.plkrystyna.widawska@spskm.katowice.plkrystyna.widawska@spskm.katowice.plkrystyna.widawska@spskm.katowice.plkrystyna.widawska@spskm.katowice.plkrystyna.widawska@spskm.katowice.plkrystyna.widawska@spskm.katowice.plkrystyna.widawska@spskm.katowice.pl

„Standard bezpieczeństwa „Standard bezpieczeństwa „Standard bezpieczeństwa „Standard bezpieczeństwa „Standard bezpieczeństwa „Standard bezpieczeństwa 
zdefi niowany w normie PN EN 13795 zdefi niowany w normie PN EN 13795 zdefi niowany w normie PN EN 13795 zdefi niowany w normie PN EN 13795 zdefi niowany w normie PN EN 13795 zdefi niowany w normie PN EN 13795 

właściwości i parametry wyrobów medycznych właściwości i parametry wyrobów medycznych właściwości i parametry wyrobów medycznych właściwości i parametry wyrobów medycznych właściwości i parametry wyrobów medycznych właściwości i parametry wyrobów medycznych 
jednorazowego użytku.”jednorazowego użytku.”jednorazowego użytku.”jednorazowego użytku.”jednorazowego użytku.”jednorazowego użytku.”

do udziału w do udziału w do udziału w III module warsztatów praktycznychIII module warsztatów praktycznychIII module warsztatów praktycznych, które odbędą się w dniu , które odbędą się w dniu , które odbędą się w dniu , które odbędą się w dniu , które odbędą się w dniu , które odbędą się w dniu 19 września 19 września 19 września 
2017 roku w godzinach 10:00 -14:002017 roku w godzinach 10:00 -14:002017 roku w godzinach 10:00 -14:002017 roku w godzinach 10:00 -14:002017 roku w godzinach 10:00 -14:002017 roku w godzinach 10:00 -14:00

w Okręgowej Izbiew Okręgowej Izbiew Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych W Katowicach ul Francuska 16 III piętro.Pielęgniarek i Położnych W Katowicach ul Francuska 16 III piętro.Pielęgniarek i Położnych W Katowicach ul Francuska 16 III piętro.Pielęgniarek i Położnych W Katowicach ul Francuska 16 III piętro.Pielęgniarek i Położnych W Katowicach ul Francuska 16 III piętro.Pielęgniarek i Położnych W Katowicach ul Francuska 16 III piętro.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymują certyfi kat.Uczestnicy otrzymują certyfi kat.Uczestnicy otrzymują certyfi kat.Uczestnicy otrzymują certyfi kat.Uczestnicy otrzymują certyfi kat.Uczestnicy otrzymują certyfi kat.

Liczba miejsc ograniczona.Liczba miejsc ograniczona.Liczba miejsc ograniczona.
Zgłoszenie do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie formularza i nadesłanie Zgłoszenie do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie formularza i nadesłanie Zgłoszenie do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie formularza i nadesłanie Zgłoszenie do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie formularza i nadesłanie Zgłoszenie do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie formularza i nadesłanie Zgłoszenie do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie formularza i nadesłanie 

do dnia do dnia do dnia 12 września 201712 września 201712 września 2017 roku, na adres mail  roku, na adres mail  roku, na adres mail izba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.pl
Informacje pod nr. tel 604 577 398Informacje pod nr. tel 604 577 398Informacje pod nr. tel 604 577 398

Cel warsztatu:Cel warsztatu:Cel warsztatu:
Pozyskanie wiedzy na temat wymagań stawianych przez prawo wyrobom stosowanym na bloku Pozyskanie wiedzy na temat wymagań stawianych przez prawo wyrobom stosowanym na bloku Pozyskanie wiedzy na temat wymagań stawianych przez prawo wyrobom stosowanym na bloku Pozyskanie wiedzy na temat wymagań stawianych przez prawo wyrobom stosowanym na bloku Pozyskanie wiedzy na temat wymagań stawianych przez prawo wyrobom stosowanym na bloku Pozyskanie wiedzy na temat wymagań stawianych przez prawo wyrobom stosowanym na bloku 

operacyjnym.operacyjnym.operacyjnym.

mgr piel Danuta Siemiątkowska mgr piel Danuta Siemiątkowska mgr piel Danuta Siemiątkowska 
 specjalista pielęgniarstwa operacyjnego  specjalista pielęgniarstwa operacyjnego  specjalista pielęgniarstwa operacyjnego  specjalista pielęgniarstwa operacyjnego  specjalista pielęgniarstwa operacyjnego  specjalista pielęgniarstwa operacyjnego 

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa OperacyjnegoPrzewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa OperacyjnegoPrzewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa OperacyjnegoPrzewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa OperacyjnegoPrzewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa OperacyjnegoPrzewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego
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Wspomnienie

Istnieją ludzie, których życie jest darem ofi arowanym nie im samym, 
lecz nam – ludzkości’ 

/ Albert Schweitze
Jadwiga Jankowska (1926 – 2017)

Pielęgniarka, mgr pedagogiki. Urodzona 4 paździer-
nika 1926 r. w Dąbrowie Górniczej, w rodzinie inte-
ligenckiej.

Edukację rozpoczęła w Gimnazjum Żeńskim 
im.. E. Zawidzkiej w 1939 roku w Dąbrowie Górni-
czej. Wojna przerwała jej naukę. Okupację spędzi-
ła w Żarnowcu nad Pilicą oraz Częstochowie, gdzie 
na tajnych kompletach Sióstr Szarytek ukończyła 
dwie klasy Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza. 
W styczniu 1945 r., po powrocie do Dąbrowy Gór-
niczej, wstąpiła do Gimnazjum im. E. Zawidzkiej, 
a w roku 1946 otrzymała „małą maturę”. W tym sa-
mym roku rozpoczęła naukę w Śląskiej Szkole Pie-
lęgniarstwa PCK w Zabrzu. Szkołę tę ukończyła w 
listopadzie 1948 roku, uzyskując tytuł pielęgniarki 
dyplomowanej.

W 1973 roku uzupełniła swoje wykształcenie 
ogólne (matura) oraz zawodowe na licznych kur-
sach, między innymi w Paryżu. Tam ukończyła kurs 
organizowany przez Światową Organizację Zdrowia 
dla pielęgniarek i pracowników socjalnych, z zakresu 
organizacji ochrony zdrowia nad matką i dzieckiem; 
w 1976 r. kurs dla medycznej kierowniczej służby 
zdrowia,  w 1977 r. Wydział Pedagogiki na Uniwer-
sytecie Śląskim – fi lia w Cieszynie, uzyskując tytuł 
magistra pedagogiki.

Przebieg pracy zawodowej:
W dniu 1 grudnia 1948 roku podejmuje pra-

cę w charakterze nauczyciela zawodu, a następnie 
kierownika kształcenia teoretycznego. Równocze-
śnie naucza pielęgniarstwa w Szkole Młodszych 
Pielęgniarek PCK oraz organizuje państwowe eg-
zaminy pielęgniarstwa dla pielęgniarek przy Wo-
jewódzkim Wydziale Zdrowia i sanitariuszek za-
trudnionych w Szpitalu Wojskowym w Szczecinie. 
W tym samym czasie, Akademia Medyczna w Szcze-
cinie zatrudnia ją w charakterze asystenta, zleca-
jąc  prowadzenie ćwiczeń ze studentami pierwszego 
roku medycyny i stomatologii z przysposobienia pie-
lęgniarskiego.

Powraca na Śląsk w roku 1952 i podejmuje pracę 
w Oddziale Ginekologiczno – Położniczym w Szpitalu 
Miejskim w Dąbrowie Górniczej, gdzie pełni funkcję 
pielęgniarki oddziałowej w oddziałach: ginekologii, 
położnictwa, noworodków, pracuje równocześnie 
jako instrumentariuszka na bloku operacyjnym, bę-
dąc jedyną pielęgniarką dyplomowaną w tym od-
dziale. W roku 1954 przerywa pracę za względu na 
stan zdrowia. W 1955 roku zatrudniona na stano-
wisku miejskiej instruktorki pielęgniarstwa w miej-
skim Wydziale Zdrowia w Dąbrowie Górniczej. W 
1957 roku przeniesiona do Wojewódzkiego Wydziału 
Zdrowia w Katowicach na stanowisko wojewódzkie-
go inspektora pielęgniarstwa przemysłowej służby 
zdrowia. Od 1 sierpnia 1958 r. zostaje przeniesio-
na do Oddziału Ochrony Macierzyństwa i Zdrowia 
Dziecka na stanowisko wojewódzkiego inspektora 

pediatrycznego. Od stycznia 1973 r. pełni funkcję 
Pielęgniarki Wojewódzkiej.

Pani Jadwiga Jankowska, w 1972 r., na VI Zjeździe 
Wojewódzkim Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego, zostaje wybrana Przewodnicząca zarządu 
Oddziału PTP w Katowicach. Funkcje tę sprawowała 
przez trzy kolejne kadencje, do roku 1983. W tym 
okresie uzupełnia swoje wykształcenie zawodowe, 
pracuje w Liceum Medycznym w Sosnowcu, w cha-
rakterze nauczyciela (1969 – 1974).

Po likwidacji stanowiska pielęgniarki wojewódz-
kiej, zostaje zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalu 
Zespolonym w Katowicach, na stanowisku Naczel-
nej Pielęgniarki,. z jednoczesnym upoważnieniem 
do pełnienia nadzoru i koordynacji pracy pielę-
gniarek i położnych w województwie katowickim. 
W listopadzie 1978 r. powraca do pracy do Urzędu Wo-
jewódzkiego w Katowicach, na etat starszego inspek-
tora wojewódzkiego ds. pielęgniarstwa, gdzie pracuje 
do przejścia na emeryturę, tj. do marca 1984 r.

Po przejściu na emeryturę podejmuje pracę 
asystenta w dziale metodyczno – organizacyjnym 
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Sosnowcu. W 
tym okresie organizuje kursy dla młodszych 
i przyuczonych pielęgniarek, kursy dokształcające 
dla lekarzy, pielęgniarek, położnych.

Przez cały okres pracy zawodowej i społecznej 
dba o podnoszenie kwalifi kacji pielęgniarek i położ-
nych, w tym kształcenie pielęgniarek na poziomie 
wyższym. Zaangażowana w prace nad tworzeniem 
Wydziału Pielęgniarstwa przy Śląskiej Akademii Me-
dycznej w Katowicach.

Za swoją pracę zawodową i społeczną doceniona 
i odznaczona m. innymi:
-  Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi
- Krzyżem Kawalerskim  Orderu Odrodzenia Polski
-  Medalem „Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
- Medalem „Za Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia”
- Odznaką Honorową PTP
- srebrną i złotą odznaką „Zasłużonemu w Rozwo-

ju Województwa Katowickiego”
- medalem 30 – lecia i 40-lecia Polski Ludowej.

Pani Jadwiga Jankowska, Uchwałą nr 1/87 Plenum 
Zarządu Oddziału PTP w Katowicach z dnia 11 gru-
dnia 1987 r., została wpisana do „Księgi Pamiątko-
wej Zasłużonych Dla Polskiego Towarzystwa Pie-
lęgniarskiego i Pielęgniarstwa na Śląsku i Zagłębiu”.
W dniu 28 kwietnia 2017 r., grono przyjaciół z Pols-
kiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach, 
pożegnało panią Jadwigę Jankowską  w czasie 
uroczystości pogrzebowych na Cmentarzu w Dąbro-
wie Górniczej, przy ul. 11 listopada.

Opracowano na podstawie materiałów Komisji Histo-
rycznej ZO PTP w Katowicach ( mgr Krystyna  Łukasz – Pa-
luch, mgr Danuta Rudzka -  Cesarz, mgr Anna Grelowska)
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kondo l e n c j e

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

 Wyrazy żalu i  głębokiego współczucie   
z powodu  śmierci Syna 

Pielęgniarce    Beacie  Myśliwiec
składają Naczelna Pielęgniarka  z Zespołem Pielęgniarskim

Z C O Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej

Pamięć jest największą miłością
Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia  

z powodu odejścia ukochanej Mamy  
Koleżance Halinie Kost łącząc się w bólu składają  

Pełnomocny Przedstawiciel OIPiP Pielęgniarka Naczelna 
oraz Pielęgniarki Oddziałowe GCZD w Katowicach Ligocie

Czasami brak słów by wypowiedzieć ból, 
czasami brak łez by wypłakać żal

Wyrazy szczerego współczucia  naszej Koleżance,  
Pielęgniarce Oddziałowej Agacie Radwańskiej  

z powodu śmierci Mamy  składa personel Bloku Operacyjnego  
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

Koleżance Józefie Struzik   wyrazy szczerego współczucia 
i żalu  z powodu śmierci Męża

 składają Pielęgniarki i Położne   EPIONE    Katowice

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  
Ojca dla Koleżanki  Agaty Lewickiej 

składa Personel Oddziału Neurologii z Podod-
działem Udarowym WSS nr. w 4 Bytomiu

Koleżance Monice Gerlich, wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Ojca składa  
Personel Oddziału Neurologii  

z Pododdziałem Udarowym WSS nr. 4 w Bytomiu

Naszej Koleżance Agnieszce  Chumuntkowskiej  
 wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca  

składają koleżanki pielęgniarki i zespół  
pracowników Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Wyrazy szczerego współczucia z powodu  
śmierci Matki Koledze Henrykowi Łęczyckiemu  

składa personel Oddziału Anestezjologii,  
Bloku Operacyjnego oraz pielęgniarki i położne Szpitala 

 Miejskiego pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich.

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś;  
Kto jeszcze mógł być z nami’’

Dziękując za wieloletnią współpracę, serce, poświęcenie   
z głębokim żalem żegnamy  

naszą Koleżankę  Barbarę Węgrzyn  
wieloletnią Pielęgniarkę Przełożoną  Przychod-

ni  Epione  ul Zawiszy Czarnego 7a w Katowicach
Rodzinie wyrazy głębokiego  współczucia składają

Dyrekcja , zespół Pielęgniarek i Położnych  oraz 
wszyscy współpracownicy Epione 

Szanownej Koleżance Krystynie Ptok,
Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia  

z powodu śmierci Siostry  
składa Zarząd Regionu Śląskiego Ogólnopolskiego 

Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 

Naszej Koleżance Jolancie Kwas
wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy  

składa personel pielęgniarski WSS im. 
Świętej Barbary w Sosnowcu

„Mimo, że odchodzą w sercach naszych pozostają na zawsze”
Koleżance Jolancie Kwas wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Mamy  
składają Przewodnicząca oraz Członkowie  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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Wyrazy głębokiego współczucia 
Pielęgniarce Anecie Sychowicz 
z powodu śmierci Taty  składają 

Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna oraz współpra-
cownicy NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej”

Koleżance Joannie Nojak 
wyrazy głębokiego współczucia

 z powodu śmierci Męża składa personel 
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej 

oraz pielęgniarki i położne Szpitala Miejskie-
go pw Św. Łukasza w Piekarach Śl.

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Matki 

Koleżance Katarzynie Marczyńskiej składa 
personel Przychodni Rejonowej nr 1 PCM 

pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich

Naszej Koleżance Zdzisławie Kondraciuk 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy  

składa Przełożona Pielęgniarek wraz 
z wszystkimi pielęgniarkami Kliniki Instytutu Medycyny 

Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu 

kondo l e n c j e

Choć czas nas rozdzieli, serca nasze na zawsze są połączone
Łącząc się w smutku, wyrazy głębokiego 

i szczerego współczucia z powodu odejścia Mamy, 
Koleżance Halinie Kost   składają koleżanki z  ZDOiRZ 

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka Katowice-Ligota

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Matki 

Koleżance Barbarze Olszówka składa 
personel Oddziału Wewnętrznego z Intensywnym 

Nadzorem Kardiologicznym oraz pielęgniarki
i położne Szpitala Miejskiego pw Św. Łukasza 

w Piekarach Śląskich

”Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim najdroższym, 
pozostaje ból i pamięć..”

 wyrazy najszczerszego współczucia
pielęgniarce  Elżbiecie Kuźnik

z powodu śmierci Męża
składają  Naczelna Pielęgniarka oraz Przewodnicząca  
ZOOZZPiP Szpitala Murcki Sp. z o.o. w Katowicach

„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym...”
Żadne słowa czy myśli nie odzwierciedlają tego, 

co przeżywasz.
Koleżance Elżbiecie Kuźnik

łącząc się w smutku i żalu z powodu śmierci Męża
kondolencje składają pracownicy Oddziału Wewnętrznego 

Szpitala Murcki Sp. z o. o. w Katowicach

„Bliscy naszemu sercu pozostają na zawsze z nami”
Wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia 

dla naszej Koleżanki Danuty Nowak 
z powodu śmierci Mamy składa Dyrektor ds. Pielęgniarstwa 

oraz Pielęgniarki Oddziałowe Szpitala 
Wielospecjalistycznego w Jaworznie

  Naszej Drogiej Koleżance Urszuli Buchta    
wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Brata  składają 
Przełożona Pielęgniarek wraz z Koleżankami 

z Działu Medycyny Szkolnej SP Zakładu 
Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach

Pokój Wam Wieczny w Cichej Krainie,
Gdzie Ból nie sięga i Łza nie płynie .

Gdzie tylko słychać Boga Głos 
Serdeczny -”Pokój Wam Wieczny”

Zbigniew Herbert



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 Re-
jestru 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

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2017 roku pełnić 
będzie dyżuryw każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury również
w godzinach od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:
05.01.2017 r. 06.04.2017 r 22.06.2017 r 07.09.2017 r 23.11.2017 r.

26.01.2017 r. 27.04.2017 r. 06.07.2017 r 28.09.2017 r 07.12.2017 r.

02.02.2017 r. 04.05.2017 r. 27.07.2017 r. 05.10.2017 r. 28.12.2017 r.

23.02.2017 r. 25.05.2017 r 03.08.2017 r. 26.10.2017 r.

02.03.2017 r. 01.06.2017 r. 24.08.2017 r 02.11.2017 r.

23.03.2017 r.

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
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:

10.01.2017 r. 21.03.2017 r. 06.06.2017 r. 29.08.2017 r. 07.11.2017 r.

24.01.2017 r. 04.04.2017r. 20.06.2017 r. 12.09.2017 r. 21.11.2017 r.

07.02.2017 r. 18.04.2017 r. 04.07.2017 r. 26.09.2017 r. 05.12.2017 r.

21.02.2017 r. 09.05.2017 r. 18.07.2017 r. 10.10.2017 r. 12.12.2017 r.

07.03.2017 r. 23.05.2017 r. 01.08.2017 r. 24.10.2017 r.

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

- licencjackie
- pomostowe (1200 zł / semestr)

- Działania logistyczne i prawo 
   w służbach mundurowych 
- Cyberprzestępczość i detektywistyka 
- Kryminologia i kryminalistyka

- Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek 
- Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek
- Pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek

- Edukacja wczesnoszkolna 
  i wychowanie przedszkolne
- Wspomaganie rozwoju dziecka 
  z autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną
- Terapia zajęciowa
- Zarządzanie nieruchomościami 
- Kadry i prawo pracy 
- Surdopedagogika 
- Tyflopedagogika
- Zarządzanie finansami i rachunkowość
- Ochrona danych osobowych - bezpieczeństwo 
  w informatyce
- Administrator bezpieczeństwa informacji
- Detektywistyka
- Kryminalistyka
- Zarządzanie Kryzysowe
- Rzecznik Prasowy
- Przygotowanie pedagogiczne
- Zarządzanie w oświacie 
- Oligofrenopedagogika (2 semestry)

- Zarządzanie w ochronie zdrowia 
- Bezpieczeństwo i higiena pracy
- Zarządzanie i administracja

- Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi 
  w leczeniu systemowym nowotworów
- Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi 
- Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
- Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych
- Ordynowanie leków i wypisywanie recept 
  dla pielęgniarek i położnych część I i II

P³atnoœæ w ratach 

miesiêcznychZajêcia ON-LINE

BEZPŁATNE KURSY KWALIFIKACYJNE 
I SPECJALISTYCZNE DLA PIELĘGNIAREK

I POŁOŻNYCH


