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NASZE   SPRAWYNASZE   SPRAWY
Drogie Koleżanki, drodzy Koledzy!
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy  w imieniu Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach chciałabym życzyć Państwu przede 
wszystkim radości ducha i spokoju serca, aby zmartwychwstały Chrystus 
umocnił wiarę i otoczył opieką oraz by każdy dzień Świąt spędzili Państwo 
z najbliższymi nosząc w sobie nadzieję odradzającego się życia.

Pragnę złożyć też najlepsze życzenia z okazji Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej. Mam głęboką nadzieję, że w dzi-
siejszych, niestety, niezbyt spokojnych czasach znajdą Państwo zawodo-
wą przystań, w której będziecie się mogli realizować i wykonywać swój 
zawód bez nieustannej troski o dzień jutrzejszy.

Równocześnie chcę też gorąco Państwu podziękować za wszelki trud 
i poświęcenie, które ponosicie każdego dnia, pomagając pacjentom oraz 
ich rodzinom i czyniąc wszystko, co w Waszej mocy, by uczynić świat 
lepszym.

Wierzę mocno, iż Państwa praca na rzecz drugiego człowieka, zostanie 
należycie doceniona i będzie ona dawać jeszcze więcej satysfakcji.

Z wyrazami szacunku,
Anna Janik

Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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Kalendarium planowanych wydarzeń 
luty - marzec 2017

4 kwietnia 
22 Międzynarodowy Kongres „Innowa-
cyjna Ochrona Zdrowia” w Międzynaro-
dowym Centrum Kongresowym w Kato-
wicach.

5 kwietnia 
Konferencja „Teraz Położne- wyzwania i 
możliwości dla zawodu” w Domu Lekarza 
w Katowicach

6 kwietnia 
Konferencja  „Codzienność i wyzwania 
specjalistycznej opieki paliatywnej” or-
ganizowana przez Fundację Pulsm-Med 
Blisko Ciebie w Rybniku

6 kwietnia Posiedzenie Prezydium ORPIP
6 kwietnia Posiedzenie Komisji Kształcenia

6 kwietnia Spotkanie zespołu ds pielęgniarstwa 
epidemiologicznego

7 kwietnia Śląskie Spotkania Ginekologiczno-po-
łożnicze w Zabrzu

7 kwietnia Konferencja  w Ośrodku Kształcenia OIPIP 
w Łaziskach Górnych „Ochrona danych”

8 kwietnia Zjazd Sparwozdawczo-Wyborczy Ślą-
skiej Izby Lekarskiej

10 kwietnia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa 
diabetologicznego

1 kwietnia Spotkanie Zespołu ds położnych

13 kwietnia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa ra-
tunkowego

20 kwietnia Posiedzenie Prezydium ORPIP

24 kwietnia Zjazd Okręgowej Izby Radców Praw-
nych w Katowicach

25 kwietnia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa 
onkologicznego

25 kwietnia Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa 
epidemiologicznego

25 kwietnia 
Warsztaty organizowane przez zespół 
ds pielęgniarstwa onkologicznego  „Bez-
pieczne przygotowanie i podaż leków cy-
tostatycznych w systemie zamkniętym”

26 kwietnia Posiedzenie Komisji Socjalnej

27 kwietnia Spotkanie zespołu ds opieki długotermi-
nowej

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 ra-
tunkowego

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 za-
rządzania

18 maja Posiedzenie ORPIP

20 maja Konferencja Opieka nad matką i dziec-
kiem w Hotelu Novotel w Katowicach. 

22 maja Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek za-
trudnionych w sterylizacji

23 maja 
Warsztaty organizowane przez Zespól 
ds pielęgniarstwa operacyjnego w sie-
dzibie OIPIP w Katowicach

25 maja Spotkanie Pełnomocników
30 maja Posiedzenie Komisji Socjalnej

31 maja Spotkanie Zespołu ds badań naukowych 
w pielęgniarstwie



 Pełno nas, a jakoby nikogo nie było…

„Pełno nas, a jakoby nikogo nie było…” – jak wszyscy zapewne wiedzą, wers ten stano-
wi fragment VII Trenu Jana Kochanowskiego, wybitnego polskiego poety, żyjącego w XVI wieku. 
W trenach wyrażał swój żal po utracie najmłodszego dziecka – ukochanej córeczki, Urszuli. 
I choć słowa, które zostały użyte jako tytuł niniejszego artykułu powstały pięć wieków temu 
i odnosiły się do prywatnej tragedii Kochanowskiego, zaskakujący swoją trafnością jest sposób, w jaki 
oddają sytuację pielęgniarek i położnych żyjących „tu i teraz”.

Gdyby zapytać dowolną osobę, kim jest pielęgniarka czy położna i gdzie można ją znaleźć, 
bez trudu uzyskamy odpowiedź, która brzmieć będzie mniej więcej tak: „To te panie w białych/
niebieskich strojach, które pracują w szpitalach… podają kroplówki, mierzą temperaturę… te, 
które pomagają lekarzom”. Niewiele jest osób spoza naszej grupy zawodowej, które zdają sobie 
sprawę, jak uogólniająca i krzywdząca jest ta opinia. Niestety, pomimo że jest nas w całym kra-
ju ponad 300 tysięcy, często odnoszę wrażenie, że sprawy, które bezpośrednio dotyczą pielęgnia-
rek i położnych są spychane na margines świadomości i zainteresowań, nie tylko osób rządzą-
cych, ale i całego społeczeństwa. Nierzadko, zdarza się, że nawet podczas ofi cjalnych uroczystości, 
w których uczestniczą osoby związane z ochroną zdrowia, pomija się naszą grupę zawodową. 
Z przykrością muszę stwierdzić, że coś takiego przeżyłam niedawno – mówiąc kolokwialnie – na wła-
snej skórze. Nie jest to rzecz przyjemna, a z całą stanowczością muszę stwierdzić, że jest to rzecz 
niewłaściwa. 

Kolejnym tego dowodem na „ignorowanie” pielęgniarek i położnych, może być chociażby fakt, że 
na stronach internetowych wielu (choć na szczęście, nie wszystkich) szpitali brak jest informacji, kto 
pełni w nich funkcję Naczelnej Pielęgniarki/Przełożonej/Dyrektora ds. pielęgniarstwa! Na ogół, dowie-
dzieć się można wszystkiego o pracownikach administracyjnych danej jednostki, nawet tego, kto jest 
kierownikiem Działu Kadr. Ale informacji o osobie, która zarządza pielęgniarkami i położnymi, czyli de 
facto najliczniejszą grupą pracowników szpitala, zazwyczaj brakuje.

Ta sytuacja musi ulec zmianie.  Nie może być tak, że pielęgniarki i położne, które spędzają przy 
pacjencie ogrom czasu, będąc przy nim w dzień i w nocy, które wspierają chorego, jak i jego bliskich 
oraz które stanowiąc jedno z ogniw zespołu terapeutycznego, biorą czynny udział w procesie leczenia 
pacjenta, są niedoceniane, a ich zasługi notorycznie się umniejsza. 

Sytuacja ta w ogromnej mierze jest spowodowana wciąż pokutującym przekonaniem, że pielę-
gniarka/położna to tylko „asystentka” lekarza, który wszak skończył studia i na pewno jest lepiej 
wykształcony… Naszej sytuacji i wizerunku nie poprawiły w tym kontekście licea medyczne, które 
choć przygotowywały młodych adeptów pielęgniarstwa i położnictwa do wykonywania zawodu, nie 
sankcjonowały nabytej przez nich wiedzy żadnym tytułem naukowym, co doprowadziło do postrzega-
nia nas jako osoby mniej kompetentne. I choć dzisiaj do wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej 
potrzebne są studia  (tak samo jak w przypadku lekarza), to w świadomości społeczeństwa wciąż 
jesteśmy uważane za osoby o niższym wykształceniu.

Wszystkie wiemy, jak ważną rolę odgrywają pielęgniarki i położne w ochronie zdrowia. Nadszedł 
czas byśmy, czyniąc wszystko, co jest w naszej mocy, poinformowali o tym całe społeczeństwo. 
W chwili obecnej, jest nas całkiem sporo – choć i tak za mało jak na potrzeby polskiej ochrony zdrowia 
– mówimy o ponad 300 tysiącach pielęgniarek i położnych. Jeśli się zjednoczymy, nasz głos zostanie 
usłyszany, będziemy szanowane, a nasze prawa i dążenia będą traktowane z należytą powagą. Musi-
my jednak zacząć działać już teraz.

Od pewnego czasu z niepokojem obserwuję zjawisko jakim jest wciąż malejąca ilość nowych 
adeptów pielęgniarstwa i położnictwa. Mało tego, znaczna ich część niemal od razu po ukończe-
niu studiów wyjeżdża za granicę, gdyż tam oferuje się im lepsze warunki pracy oraz lepsze wy-
nagrodzenie. Bardzo często dana osoba wraz z „Wnioskiem o stwierdzenie prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki/położnej oraz wpis do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek/Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach” składa w Biurze OIPiP w Katowicach wniosek 
o wykreślenie z Rejestru oraz „Wniosek o wydanie zaświadczenia o kwalifi kacjach do wykonywania 
zawodu pielęgniarki/położnej zgodnie z prawem Unii Europejskiej”. Mówiąc szczerze – nie dziwi mnie 
ich decyzja. Jestem też pewna, że każdy z nas przynajmniej raz w życiu rozważał wyjazd do innego 
kraju. Dlatego właśnie uważam, że czas, aby coś zdziałać jest TERAZ. Musimy wziąć sprawy w swoje 
ręce, bo może dojść do sytuacji, w której będzie nas tak mało, że nie będziemy w stanie niczego osią-
gnąć, a silny samorząd pozostanie tylko wspomnieniem. Nie możemy do tego dopuścić. Zbyt długo 
walczyliśmy, by dotrzeć do miejsca, w którym jesteśmy teraz, nie możemy więc tego zaprzepaścić. 
Jestem pewna, że przyszłość leży w naszych rękach. Postarajmy się więc, aby tytuł niniejszego arty-
kułu nie odpowiadał rzeczywistości.

Anna Janik
Przewodnicząca 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katwicach
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Dzieje się!
Joanna Gruca

Asystent Biura OIPIP w Katowicach

Mogłoby się wydawać, że zaledwie chwilę temu trzymali Państwo w swoich dłoniach 
lutowy numer „Naszych Spraw”, tymczasem rok 2017 przestał być Nowym Rokiem, 
jest już kwiecień, pierwszy dzień wiosny dawno minął, a za parę dni celebrować bę-
dziemy Święta Wielkanocne. W międzyczasie miało miejsce kilka ważnych wydarzeń.

Niewątpliwie, najistotniejszym z nich, był 
XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach, który odbył się 24 marca 
2017r. Udział w Zjeździe wzięło 274 spośród 
374 Delegatów, dzięki czemu można było 
omówić sprawy najważniejsze, zagłosować 
nad właściwymi uchwałami, a poszczególne 
Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach otrzymały „zielone świa-
tło” do działania przez kolejny rok. Szcze-
gółową relację ze Zjazdu znajdą Państwo na 
dalszych stronach Biuletynu.

Tłusty Czwartek, czyli 23 lutego 2017 roku, 
był dniem niezwykle intensywnym. Odby-
ło się wtedy pierwsze w tym roku posiedze-
nie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach oraz spotkanie Pełnomocników, 
podczas którego Przewodnicząca ORPiP w Ka-
towicach Pani Anna Janik, Sekretarz ORPiP 
w Katowicach Pani Maria Grabowska oraz Han-
na Dobrowolska Kierownik Działu Kształcenia, 
przekazały zebranym informacje, dotyczące 
m. in. zmian w Regulaminie Udzielania Pomo-
cy w Zakresie Rozwijania Kwalifi kacji Zawodo-
wych Pielęgniarek i Położnych – od tego roku, 
studenci pielęgniarstwa i położnictwa, którzy 
ukończą studia ze średnią od 4,8 do 5,0 będą 
mogli ubiegać się o otrzymanie gratyfi ka-
cji fi nansowej, podobnie jak osoby, które na 
państwowym egzaminie kończącym szkolenie 
specjalizacyjne otrzymają maksymalną liczbę 
punktów.

Nieco zmienił się również Regulamin przy-
znawania pożyczek. Pełna wersja obu Regula-
minów jest dostępna na stronie internetowej 
OIPiP w Katowicach, a na wszelkie pytania 
z chęcią odpowiedzą pracownicy Izby.

Pełnomocnicy zostali też poinformowa-
ni o podjęciu działań zmierzających do po-
wstania platformy internetowej „Znana 
pielęgniarka, znana położna”. Będzie ona 
wzorowana na platformie „Znanylekarz.
pl” - powstanie „baza”, do której wpisać się 
będzie mogła każda pielęgniarka i położna, 
a pacjenci będą mogli znaleźć osobę świad-
czącą usługi medyczne, odpowiadające ich 
potrzebom, z tą jednak różnicą, iż zabloko-
wane będzie dodawanie komentarzy przez 
użytkowników platformy. Mamy nadzieję, 
że powstanie portalu przyczyni się do po-

lepszenia „przepływu” świadczeń medycz-
nych na linii pacjent-pielęgniarka/położna 
i że przyniesie korzyści zarówno pacjentom, 
jak i członkom samorządu pielęgniarek i po-
łożnych.

Jak wiadomo, ochrona zdrowia to nie tylko 
kwestia szpitali, poradni czy pacjentów. Skła-
da się na nią szereg różnych czynników, m. 
in. profi laktyka, edukacja społeczeństwa, pra-
cownicy ochrony zdrowia, czy fi nanse (o czym 
mówi się ostatnio bardzo często). O tym, iż są 
to tematy niezwykle istotne świadczy chociaż-
by fakt, że w dniach 9-11 marca br. pod hasłem 
„Znacznie więcej niż medycyna” odbył się dru-
gi już Kongres Wyzwań Zdrowotnych, któremu 
towarzyszył Śląski Dzień Zdrowia (mieszkań-
cy regionu mogli wówczas skorzystać z badań 
i porad lekarskich, wysłuchać wykładów pro-
wadzonych przez specjalistów oraz uczestni-
czyć w różnego rodzaju warsztatach). Pod-
czas Kongresu odbyły się 52 sesje panelowe 
w udziałem ponad 300 prelegentów. Jednym z 
nich była Przewodnicząca ORPiP w Katowicach 
Pani Anna Janik. Uczestniczyła w debacie nt. 
Demografi i i jej skutków dla systemu ochrony 
zdrowia i całej gospodarki. Poruszony został 
ważny temat jakim jest starzenie się naszego 
społeczeństwa, co jest też widoczne w środo-
wisku pielęgniarek i położnych, gdyż średni 
wiek tej grupy zawodowej w Polsce wynosi 
51 lat, co stanowi poważny problem. Na Kon-
gresie omawiano też tematy związane z po-
lityką zdrowotną, fi nansami i zarządzaniem, 
szeroko pojętą terapią, nowymi technologiami 
i edukacją.

28 marca 2017 roku w siedzibie Śląskiej 
Izby Lekarskiej odbyło się czwarte już spotka-
nie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów 
Zaufania Publicznego, w którym uczestniczył 
również Marszałek Województwa Śląskiego 
Wojciech Saługa.

Najważniejszym punktem posiedzenia było 
podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie po-
szerzenia  współpracy między samorządem 
terytorialnym a samorządem zawodowym. 
Współpraca ta obejmuje wspólne działania 
Województwa, jak i Forum, skierowane do 
mieszkańców Województwa Śląskiego w za-
kresie edukacji i promocji, czego wyrazem 
może być „[...] polityka senioralna, działania 
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antysmogowe czy wreszcie dyskusja wokół 
tworzącej się sieci szpitali” – jak przekonywał 
Pan Marszałek.

Na spotkaniu omówiono też kwestię do-
skonalenia zawodowego. Stałe podnoszenie 
kwalifi kacji i umiejętności zawodowych jest 
niezbędne do prawidłowego wykonywania za-
wodów zaufania publicznego, a w przypadku 
pielęgniarek i położnych jest to obowiązek, o 
którym mówi Ustawa o zawodach pielęgniar-
ki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku. Ini-
cjatorem dyskusji był Pan Franciszek Buszka 
– Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa powodowany 
nieuniknioną zmianą zapisów ustawy o samo-
rządzie zawodowym wynikającą m. in. z za-
powiedzi wprowadzenia Kodeksu Urbanistycz-
no-Budowlanego. Jak więc widać, samorządy 
współpracują ze sobą na każdej płaszczyźnie, 
a powstanie Forum przysłużyło się zacieśnie-
niu więzów między nimi.

Po krótkim omówieniu najważniejszych 
minionych wydarzeń, warto wspomnieć 
o tym, co jeszcze przed nami – szczególnie, że 
wiele inicjatyw podejmowanych jest w kwestii 
kształcenia pielęgniarek i położnych.

Pani Iwona Woźniak – Przewodnicząca Ze-
społu ds. pielęgniarstwa onkologicznego za-
prasza do siedziby Biura Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach na drugą 
edycję szkolenia „Bezpieczne przygotowanie 
i podaż leków cytostatycznych w systemie za-
mkniętym” (odbędzie się ono 25 maja 2017 
roku) oraz na szkolenie „Wynaczynienie, 
problem interdyscyplinarny” (odbędzie się 
27 czerwca 2017 roku).

Z kolei Zespół ds. pielęgniarstwa operacyj-
nego i fi rma medyczna LOHMANN&RAUSCHER 
POLSKA Sp. z o.o. w dniu 23 maja 2017 or-
ganizują w Biurze Okręgowej Izby warsztaty 
praktyczne: „Ekonomia i ergonomia w bloku 
operacyjnym – komponowanie indywidual-
nych zestawów operacyjnych do specjalistycz-
nych procedur chirurgicznych”.

W międzyczasie odbędą się również dwie 
konferencje: „Opieka nad matką i dzieckiem 
w praktyce pielęgniarki i położnej” (20 maja 
2017 roku; Novotel Katowice Centrum) oraz 
III Regionalna Konferencja naukowo-szko-
leniowa: „Zmagania i dylematy dzisiejszych 
pielęgniarek nefrologicznych” (22 maja 2017 
roku; Centrum Dydaktyczne SUM Wydział 
Nauk o Zdrowiu w Katowicach-Ligocie).

Wszystkie szczegóły dotyczące w/w wyda-
rzeń znajdą Państwo na stronie internetowej 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach (w zakładce Aktualności  Kon-
ferencje i spotkania /Konferencje i spotkania 
OIPiP). W związku z tym, iż na większości 
szkoleń liczba miejsc jest ograniczona, warto 
być na bieżąco, by zdążyć z zapisaniem się na 
dane wydarzenie.

Nie da się ukryć, iż ostatnie 2 miesiące były 
niezwykle intensywne. Mnogość różnych ini-
cjatyw napawa optymizmem, gdyż pokazuje 
jak bardzo zaangażowany jest każdy członek 
samorządu w działalność na rzecz całego śro-
dowiska zawodowego. Mamy nadzieję, iż sta-
rania te zostaną zauważone przez młodych 
adeptów pielęgniarstwa i położnictwa i że 
wkrótce zwiększy się ilość osób, które na swój 
zawód wybiorą te właśnie kierunki.

Konferencja NaukowaKonferencja NaukowaKonferencja Naukowa
Opieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnejOpieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnejOpieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnejOpieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnejOpieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnejOpieka nad matką i dzieckiem w praktyce pielęgniarki i położnej

Patronat honorowy OIPIP w Katowicach Patronat honorowy OIPIP w Katowicach Patronat honorowy OIPIP w Katowicach Patronat honorowy OIPIP w Katowicach Patronat honorowy OIPIP w Katowicach Patronat honorowy OIPIP w Katowicach 

www.edukacjaimedycyna.comwww.edukacjaimedycyna.comwww.edukacjaimedycyna.comwww.edukacjaimedycyna.comwww.edukacjaimedycyna.comwww.edukacjaimedycyna.com
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2 LUTY Posiedzenie Komisji Kształcenia

2 LUTY Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa epidemiologicznego

9 LUTY Prezydium ORPIP

10 LUTY Warsztaty Pielęgnacja Akcesów Naczyniowych organizowane przez Zespół ds pielę-
gniarstwa nefrologicznego w siedzibie OIPIP w Katowicach

13 LUTY Spotkanie zespołu ds pielęgniarstwa diabetologicznego

14 LUTY Spotkanie Zespołu ds Położnych

17 LUTY Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa psychiatrycznego

22 LUTY Spotkanie Zespołu ds badań naukowych w pielęgniarstwie

22 LUTY Uroczysta Inauguracja Klastra Seniora w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP  Anna Janik

23 LUTY Posiedzenie ORPIP

23 LUTY Spotkanie Pełnomocników ORPIP

25 LUTY I Bal Forum Samorządów Zaufania Publicznego. Uroczystość prowadziła Przewod-
nicząca ORPIP Anna Janik oraz Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej Jacek Kozakiewicz

27 LUTY Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

28  LUTY Szkolenie organizowane przez Zespół ds pielęgniarstwa onkologicznego  „Bezpiecz-
ne przygotowanie i podaż leków cytostatycznych w systemie zamkniętym”

28 LUTY Posiedzenie Komisji Socjalnej

28 LUTY 
szkolenie Jak budować relacje z pacjentem z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii dotarcia do pacjenta” w Ośrodku Kształcenia OIPIP w Łaziskach Gór-
nych

1 MARCA Spotkanie Zespołu pielęgniarek szkolnych

2 MARCA Posiedzenie Komisji Kształcenia

2 MARCA Spotkanie Zespołu ds promocji zawodów

2-4 MARCA  IX Międzynarodowe Sympozjum „Postępy w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP  Anna Janik

7 MARCA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego

9 MARCA Posiedzenie Prezydium ORPIP

9-10 MARCA Kongres Rynku Zdrowia w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 
Udział w panelu wzięła Przewodnicząca ORPIP  Anna Janik

13 MARCA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa diabetologicznego

14 MARCA Spotkanie Zespołu ds położnych

15-16 MARCA Posiedzenie NRPIP. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP  Anna Janik

17 MARCA Zjazd wyborczy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Śląsk. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

20 MARCA Spotkanie Zespołu ds organizacji i zarządzania

21 MARCA 
Warsztaty organizowane przez Zespół ds pielęgniarstwa operacyjnego „Wyroby me-
dyczne jednorazowego użytku stosowane przy zabiegach operacyjnych jako ważny 
element profi laktyki zakażeń miejsca operowanego.

24 MARCA Zjazd Budżetowy Delegatów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

25 MARCA Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowej Izby Lekarsko-weterynaryjnej w Kato-
wicach. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP  Anna Janik

27 MARCA 
Debata poświęcona problemom współczesnego pielęgniarstwa i położnictwa w Pol-
sce organizowana przez NIPIP w Warszawie. Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP  
Anna Janik

Kalendarium wydarzeń luty - marzec 2017Kalendarium wydarzeń luty - marzec 2017
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27 MARCA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

28 MARCA Posiedzenie Komisji Socjalnej

29 MARCA Spotkanie Zespołu ds badań naukowych w pielęgniarstwie

28 MARCA Spotkanie Forum Samorządów Zaufania Publicznego. Udział wzięła Przewodnicząca 
Anna Janik, Sekretarz Maria Grabowska oraz Skarbnik Czesława Brylak-Kozdraś

29 MARCA Zjazd Sprawozdawczy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie. 
Udział wzięła Przewodnicząca ORPIP Anna Janik

30 MARCA Spotkanie Zespołu ds pielęgniarstwa anestezjologicznego

Kalendarium wydarzeń luty - marzec 2017Kalendarium wydarzeń luty - marzec 2017Kalendarium wydarzeń luty - marzec 2017

Konkursy marzec 2017r
SP Szpital Kliniczny ŚUM  nr 7 GCM Katowice im. prof. L. Gieca

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii w Cieszynie Joanna Mateja  

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego  Aleksandra Niechwiejczyk 

Ośrodek Terapii Nerwic  dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Leczenia Zaburzeń  

Nerwicowych dla dzieci i Młodzieży Jolanta Kopel
Szpital Rejonowy w Raciborzu

Pielęgniarka Oddziałowa Pogotowia Ratunkowego Alicja Skowronek 
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Justyna  Garbacz 
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć  Iwona Lipińska 

Szpital Chorób Płuc w Orzeszu

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Opieki Paliatywnej  Katarzyna Koperwas- Szafarz

SP Wojewódzki szpital Chirurgii Urazowej 
im. dr Janusza Daaba  Piekary Sl.

Pielęgniarka Oddziałowa Zespołu Sal Operacyjnych Iwona Danecka 
Pielęgniarka Oddziałowa Izby Przyjęć i Całodobowego Ambulatorium 
Urazowo Ortopedycznego Katarzyna Rogacka 

Szpital Specjalistyczny nr 2 Bytom

Pielęgniarka Naczelna  Urszula Wyszkowska

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 

Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno -Położniczego 
 Joanna Kuźnik
Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, 
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 23 lutego 2017 roku

WYCIĄG
z Protokołu posiedzenia Prezydium ORPiP w Katowicach w dniu 9 marca 2017 roku

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych VII kadencji oraz zaproszo-
nych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian do 
porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych.

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:
2.1. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 

prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (5 P).

2.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (1 A).

2.3. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (1 zagu-
bienie, 2 stare na nowe; 3P).

2.4. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(6 P).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:
3.1. 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 prze-
rwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

3.2. Podjęcie uchwały przedmiocie zmiany uchwa-
ły Nr 895/2016/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 października 2016 roku w przedmiocie 
skierowania pielęgniarki na odbycie przeszko-
lenia po przerwie dłuższej niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat oraz powołania komisji egzami-
nacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu po 
przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

3.3. Podjecie uchwały w przedmiocie powołania 
Zespołu Problemowego przy Okręgowej Ra-
dzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
VII kadencji.

3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
harmonogramu kontroli organizatorów kształ-
cenia w roku 2017.

3.5. Podjęcie uchwały przedmiocie zmiany Regu-
laminu przyznawania i spłacania pożyczek dla 
studiujących odpłatnie pielęgniarek i położnych.

3.6. Podjęcie uchwały przedmiocie zmiany Regu-
laminu udzielania pomocy w zakresie rozwi-
jania kwalifi kacji zawodowych pielęgniarek 
i położnych.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru 
ofert dotyczących leczenia sanatoryjnego dla 
członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach. 

3.8. Podjęcie uchwały przedmiocie przyjęcia spra-
wozdania fi nansowego Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach za 2016 rok.

3.9. Podjęcie uchwały przedmiocie przyjęcia Planu 
pracy Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych na 2017 rok.

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
Planu Finansowego Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach na 2017 rok.

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.12. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozłożenia 
na raty składek członkowskich.

3.13. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
członkom Izby zapomóg chorobowych.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyraże-
nia zgody na pokrycie kosztów uczestnictwa 
w IX Międzynarodowym Sympozjum „Postępy 
w diagnostyce i terapii schorzeń rogówki”.

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie zawarcia 
umowy na część artystyczną obchodów Między-
narodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wynajmu 
sali na obchody Międzynarodowego Dnia Pie-
lęgniarki i Dnia Położnej.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 
24 listopada 2016 roku.

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyję-
cia protokołu niestacjonarnego posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach w dniu 9 grudnia 2016 roku.

3.19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyję-
cia protokołu niestacjonarnego posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach w dniu 26 stycznia 2017 roku.

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. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 

Zespołu ds. monitorowania wniosków Okrę-
gowych Zjazdów Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

4.4. Wnioski z posiedzenia.

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 za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-

nej/położnego:
2.1 Podjęcie 17 uchwał w przedmiocie stwierdze-

nia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (13 P i 4 A).

2.2 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (3 P; 1 
stare na nowe, 2 zagubienia).

2.3 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu  do re-
jestru pielęgniarek i położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (2 P).
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WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia ORPiPw Katowicach  w dniu 15 marca 2017 roku.

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

2.4 Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(2 P, 1 A).

2.5 Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:
3.1 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 prze-
rwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki.

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

3.3 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany da-
nych w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i po-
łożnych. 

3.4 Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami.

3.5 Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 

członkom Izby zapomóg losowych.
3.6 Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowania 

członka samorządu na leczenie uzdrowiskowe 
w postaci leczenia sanatoryjnego.

3.7 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
Funduszu Integracyjnego.

3.8 Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów szkolenia z zakresu ochrony danych 
osobowych dla członków samorządu.

3.9 Podjęcie uchwały w przedmiocie zlecenia dru-
ku Biuletynu Zjazdowego. 

3.10 Podjęcie uchwały w przedmiocie zawarcia 
umowy na obsługę konferansjerską podczas 
imprezy z okazji obchodów Międzynarodowe-
go Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej.

3.11 Podjęcie uchwały w przedmiocie objęcia 
głównego Patronatu nad dziełem Misji Me-
dycznej do Paragwaju w ramach Stowarzy-
szenia Śląska Misja Medyczna „To-Misja”.

3.12 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 Wnioski z posiedzenia.

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

nego posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych zawierające informację 
o ostatecznym terminie głosowania,

2  Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych: 
1) Projekt Uchwały Nr 187/2017/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 15 marca 2017 roku w przedmiocie re-
fundacji kosztów kształcenia.

2) Projekt Uchwały Nr 188/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 15 marca 2017 roku w przedmiocie 
kosztów organizacyjnych obchodów Między-
narodowego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Po-
łożnej 2017.

3) Projekt Uchwały Nr 189/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 15 marca 2017 roku w przedmiocie 
kosztów organizacyjnych XXXV Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4) Projekt Uchwały Nr 190/2017/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 15 marca 2017 roku w przedmiocie wy-
brania oferty na wykonanie nagłośnienia sali 
konferencyjnej w siedzibie Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

3  Kartę do głosowania zawierającą informa-
cję o sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. w dniu 15 marca 2017 

roku do godz. 10:00 stwierdzono oddanie 19 głosów 
„za” podjęciem ww. Uchwał.

WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia ORPiP w Katowicach w dniu 27 marca 2017 roku.

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

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1.  Powiadomienie o zwołaniu niestacjonar-

nego posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych zawierające informację 
o ostatecznym terminie głosowania,

2. Projekty uchwały Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych: 

1) Nr 191/2017/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 27 marca 2017 roku w przedmiocie 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarza oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarzy Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację 
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 27 marca 2017 
roku do godz. 10:00 stwierdzono oddanie 17 głosów 
„za” podjęciem ww. Uchwały.

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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Informacja Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

Od 1 Maja 2017 r. zmiany w kształceniu 
podyplomowym pielęgniarek i położnych

INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie 

zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1991 z późn. zm.), od dnia 1 maja 2017 r. 
za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych zwanego dalej SMK będą 
przeprowadzane:

-  postępowania kwalifi kacyjne dopuszczające do specjalizacji, kursu kwalifi kacyjnego, specjalistycznego 
i dokształcającego, 

-  składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu państwowego.
Do korzystania z SMK niezbędne będą:

-  dostęp do Internetu, 
-  adres e-mail, 
-  zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą aktualizacją, 
-  przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Internet Explorer (najnowsze wersje).

I. Założenie konta w SMK.
W celu dokonywania czynności w SMK konieczne 

będzie założenie konta w tym systemie. (szcze-
góły jak należy założyć konto podamy wkrótce po 
uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia).
II. Potwierdzenie tożsamości.

Po założeniu konta konieczne będzie potwier-
dzenie swojej tożsamości, będzie to możliwe na 
kilka sposobów:

-  za pomocą kwalifi kowanego podpisu elektronicz-
nego lub 

- za pomocą darmowego profi lu zaufanego 
ePUAP (szczegółowe informacje na temat 
profi lu zaufanego można zobaczyć tutaj 
http://epuap.gov.pl/wps/portal) lub 

- właściwego organizatora kształcenia pielęgnia-
rek i położnych przeprowadzającego kształcenie 
lub właściwą okręgową izbę pielęgniarek i położ-
nych do której należymy lub 

- Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.
III. Weryfi kacja uprawnień.

Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku 
o weryfi kację uprawnień do właściwej okręgowej 
izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu 
SMK. Ważne jest, aby dane podawane we wniosku 
zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba 
pielęgniarek i położnych.

INFORMACJA DLA ORGANIZATORÓW KSZTAŁ-
CENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK 

I POŁOŻNYCH
Zmiany dotyczą również organizatorów kształce-

nia podyplomowego pielęgniarek i położnych o któ-
rych mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251 
ze zm.) którzy również za pomocą SMK będą skła-
dać wnioski o wpis, wpis zmiany danych, przesyłać 
informację o planowanych terminach rozpoczęcia 
i zakończenia kształcenia podyplomowego.

Do korzystania z SMK niezbędne będą:
- dostęp do Internetu, 
- adres e-mail, 
- zainstalowana wersja oprogramowania Java 7 

z najnowszą aktualizacją, 
- przeglądarka internetowa Mozilla Firefox, Inter-

net Explorer (najnowsze wersje).
I. Założenie konta w SMK.

W celu dokonywania czynności w SMK konieczne 

będzie założenie konta w tym systemie. (szcze-
góły jak należy założyć konto podamy wkrótce po 
uruchomieniu SMK przez Centrum Systemów Infor-
macyjnych Ochrony Zdrowia).
II. Potwierdzenie danych podmiotu.

Po założeniu konta konieczne jest potwierdze-
nie danych podmiotu, będzie to możliwe na kilka 
sposobów:

- za pomocą kwalifi kowanego podpisu elektronicz-
nego lub 

- za pomocą darmowego podpisu potwier-
dzanego profi lem zaufanym ePUAP (szcze-
gółowe informacje na temat profi lu zaufa-
nego można zobaczyć tutaj http://epuap.
gov.pl/wps/portal) lub 

- za pośrednictwem właściwej okręgowej izby pie-
lęgniarek i położnych lub Naczelnej Izby Pielę-
gniarek i Położnych.

III. Weryfi kacja uprawnień.
Kolejną czynnością będzie złożenie wniosku 

o weryfi kację uprawnień do właściwej okręgowej izby 
pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK.
IV. Kierownicy specjalizacji.

Kierownicy Specjalizacji również będą zobligowani 
do posiadania konta w systemie SMK. W tym przy-
padku potwierdzenie tożsamości będzie odbywać się 
na zasadach jak w przypadku pielęgniarki i położnej. 
Natomiast weryfi kacji uprawnień dokonywać będzie 
właściwy organizator kształcenia pielęgniarek 
i położnych.

POZOSTAŁE INFORMACJE
Odpowiedzialnym za budowę systemu i jego 

obsługę jest Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia. http://www.csioz.gov.pl

Od 1 maja 2016 r. SMK został uruchomiony dla 
diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów. Dla ww. 
grup zawodowych przygotowano instrukcję obsługi 
funkcjonalności systemu którą można zobaczyć pod 
adresem:

h t tp : / /www.mz .gov.p l /wp-con ten t /up-
loads/2016/05/instrukcja-obslugi-funkcjonalnosci-
systemu-monitorowania-ksztalcenia-pra….pdf

W przypadku pytań bądź wątpliwości do Państwa 
dyspozycji Centrum Systemów Informacyjnych Och-
rony Zdrowia uruchomiło także infolinię 22 597-09-
21 czynną w godzinach 9:00 – 15:00 oraz skrzynkę 
e-mail smk-serwis@ezdrowie.gov.pl
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Pielęgniarka a działalność gospodarcza część 1

Pielęgniarka a działalność lecznicza
Specjalista ds. rejestru Natalia Waligórska 

mec. Dorota Tiszbierek

Zgodnie z brzmieniem art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, działalność leczni-
cza pielęgniarki może być wykonywana w formie: 

a)  jednoosobowej działalności gospodarczej jako 
indywidualna praktyka pielęgniarki, indywidual-
na praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu we-
zwania, indywidualna specjalistyczna praktyka 
pielęgniarki, indywidualna specjalistyczna prak-
tyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, 
indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie 
w zakładzie leczniczym na podstawie umowy 
z podmiotem leczniczym prowadzącym ten za-
kład lub indywidualna specjalistyczna praktyka 
pielęgniarki wyłącznie w zakładzie leczniczym na 
podstawie umowy z podmiotem leczniczym pro-
wadzącym ten zakład, 

b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partner-
skiej jako grupowa praktyka pielęgniarek. 
Poniżej przedstawiamy schemat postępowania 

dla osób zakładających działalność gospodarczą 
(leczniczą) oraz podstawowe informacje dotyczące 
spółek, w jakich może być ona prowadzona. 

Schemat postępowania dla osób zakładają-
cych działalność gospodarczą (leczniczą)
1. Założenie konta na Elektronicznej Platformie 

Usług Administracji Publicznej (ePUAP)- www.
epuap.gov.pl  i złożenie wniosku o utworzenie 
profi lu zaufanego ePUAP.

2. Dokonanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Infor-

  Spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska

CHARAKTER
PRAWNY

umowa łączącą wspólników
nie jest podmiotem prawa 
cywilnego, czyli nie może 
samodzielnie występować w 
obrocie prawnym

spółka osobowa nie posia-
da osobowości prawnej, 
ale może nabywać prawa 
i zaciągać zobowiązania oraz 
może pozywać i być pozywa-
ną

spółka osobowa nie posia-
da osobowości prawnej, 
ale może nabywać prawa 
i zaciągać zobowiązania oraz 
może pozywać i być pozy-
waną

CEL SPÓŁKI prowadzenie wspólnej dzia-
łalności w ciągu pewnego 
czasu lub przeprowadzenie 
jednej wspólnej akcji

prowadzenie przedsiębior-
stwa pod własną fi rmą

wykonywanie wolnego za-
wodu

FORMA UMOWY pisemna pisemna pisemna

WSPÓLNICY osoby fi zyczne 
lub/i
osoby prawne

osoby fi zyczne 
lub/i
osoby prawne

wyłącznie osoby fi zyczne, 
uprawnione do wykonywania 
wolnych zawodów (np. zawo-
du pielęgniarki, położnej)

PODATNIK 
PODATKU DO-
CHODOWEGO/
PŁATNIK 
SKŁADEK

wspólnicy wspólnicy wspólnicy

KSIĘGOWOŚĆ Księga przychodów i roz-
chodów. Pełna księgowość, 
jeżeli przychód spółki w po-
przednim roku przekroczy 
2.000.000 EUR.

Księga przychodów i roz-
chodów. Pełna księgowość, 
jeżeli przychód spółki w po-
przednim roku przekroczy 
2.000.000 EUR.

Księga przychodów i roz-
chodów. Pełna księgowość, 
jeżeli przychód spółki w 
poprzednim roku prze-
kroczy 2.000.000 EUR.

macji o Działalności Gospodarczej we właściwym 
Urzędzie Gminy oraz dokonanie potwierdzenia 
profi lu zaufanego ePUAP.

3. Wykupienie polisy obowiązkowego Ubezpiecze-
nie OC dla indywidualnej praktyki –pielęgniarki/
położnej (sumy gwarancyjne: 30000 euro na 
jedno zdarzenie, 150000 euro na wszystkie zda-
rzenia).

4. Dokument potwierdzający brak przerwy w wy-
konywaniu zawodu o której mowa w art. 26 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 
(np. świadectwa pracy, zaświadczenie 
o zatrudnieniu, zaświadczenie o współpra-
cy w ramach umowy cywilno-prawnej).

5. Dokonanie opłaty za wpis do Rejestru Podmio-
tów Wykonujących Działalność Leczniczą  86,00 
zł – na konto OIPiP w Katowicach :ING O/Katowi-
ce 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734. W tytule 
przelewu proszę wpisać : „wpis do RPWDL”.

6. Założenie konta na platformie Rejestru Pod-
miotów Wykonujących Działalność Leczniczą 
(RPWDL) – www.rpwdl.csioz.gov.pl .

7. Wypełnienie i przesłanie wniosku wraz z wyma-
ganymi załącznikami (oświadczenie, potwierdze-
nie dokonania opłaty za wpis do RPWDL) poprzez 
stronę internetową RPWDL do Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
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PROWADZENIE 
SPRAW SPÓŁKI
I REPRE-
ZENTACJA

Każdy ze wspólników jest 
uprawniony i zobowiąza-
ny do prowadzenia spraw 
spółki, nieprzekraczających 
zwykłych spraw spółki. Pro-
wadzenie spraw spółki może 
zostać powierzone tylko jed-
nemu wspólnikowi, a nawet 
osobie trzeciej.
Reprezentowanie możliwe 
jest przez każdego ze wspól-
ników w takich granicach, 
w jakich jest uprawniony do 
prowadzenia spraw spółki.

Każdy wspólnik ma prawo 
i obowiązek prowadzenia 
spraw spółki oraz ma pra-
wo do jej reprezentowania 
(umowa może określić to 
inaczej). Jeśli prowadzenie 
spraw i reprezentowanie 
spółki zostanie powierzo-
ne jednemu wspólnikowi to 
pozostali wspólnicy są wyłą-
czeni od tych zadań. Pozba-
wienie wspólnika prawa re-
prezentowania spółki może 
nastąpić z ważnych powo-
dów na mocy prawomocne-
go orzeczenia sądu.

Każdy partner może repre-
zentować spółkę (umowa 
może określić to inaczej).
 Prowadzenie spraw i repre-
zentowanie spółki może zo-
stać powierzone zarządowi 
(wtedy partnerzy nie mogą 
samodzielnie reprezentować 
spółki).

ZASADY OD-
POWIEDZIAL-
NOŚCI
ZA 
ZOBOWIĄZANIA
SPÓŁKI

Każdy wspólnik odpowia-
da całym swoim majątkiem 
solidarnie z pozostałymi 
wspólnikami, co oznacza, iż 
wierzyciel ma prawo wybrać 
wspólników, od których bę-
dzie dochodził zapłaty cało-
ści lub części należności.

Każdy wspólnik odpowiada 
całym swoim majątkiem so-
lidarnie z pozostałymi wspól-
nikami oraz ze spółką, co 
oznacza, iż dopiero w przy-
padku, gdy spółka nie jest 
w stanie zaspokoić swojego 
wierzyciela, to wierzyciel ten 
może zwrócić się do prywat-
nych majątków każdego ze 
wspólników.

Za zobowiązania, które 
nie są związane z wykony-
waniem wolnego zawodu 
w spółce, partnerzy ponoszą 
odpowiedzialność tak, jak 
wspólnicy w spółkach jaw-
nych.  
Partner nie ponosi odpowie-
dzialności za zobowiązania 
spółki powstałe w związku 
z wykonywaniem przez po-
zostałych partnerów wol-
nego zawodu w spółce, jak 
również za zobowiązania 
spółki będące następstwem 
działania lub zaniechania 
osób zatrudnionych przez 
spółkę na podstawie umowy 
o pracę lub innego stosunku 
prawnego, które podlegały 
kierownictwu innego part-
nera przy świadczeniu usług 
związanych z przedmiotem 
działalności spółki. 
(umowa spółki może przewi-
dywać, że jeden albo więk-
sza liczba partnerów godzą 
się na ponoszenie odpowie-
dzialności tak jak wspólnik 
spółki jawnej).

ROZWIĄZANIE 
SPÓŁKI

1) rozwiązanie z mocy prawa: 
a) gdy cel zostanie osiągnięty
b) utworzona na czas okre-
ślony ulega rozwiązaniu po 
upływie tego czasu
c) ulega rozwiązania na sku-
tek wystąpienia ze spółki 
wspólników
2) rozwiązanie spółki przez 
wspólników
3) każdy wspólnik może żą-
dać rozwiązania przez sąd 
(z ważnych przyczyn)

Likwidacja spółki polega na 
zrealizowaniu wierzytelno-
ści spółki i na zapłaceniu jej 
długów. Z pozostałego ma-
jątku zwraca się wspólnikom 
ich wkłady. Za ewentualne 
długi wspólnicy nadal odpo-
wiadają solidarnie.

1) przyczyny przewidziane 
w umowie spółki
2) jednomyślna uchwała 
wszystkich wspólników
3) ogłoszenie upadłości spół-
ki
4)śmierć wspólnika lub ogło-
szenie jego upadłości
5)wypowiedzenie umowy 
spółki przez wspólnika lub 
wierzyciela wspólnika
6)  prawomocne orzeczenie 
sądu

 
Nie ma możliwości, żeby ist-
niała jednoosobowa spółka 
jawna.

1)  przyczyny przewidziane 
w umowie spółki
2)  jednomyślna uchwała 
wszystkich partnerów
3)  ogłoszenie upadłości 
spółki
4)  utrata przez wszystkich 
partnerów prawa do wyko-
nywania wolnego zawodu
5)  prawomocne orzeczenie 
sądu
 
W przypadku gdy w spółce 
pozostaje jeden partner lub 
gdy tylko jeden partner po-
siada uprawnienia do wyko-
nywania wolnego zawodu, 
spółka ulega rozwiązaniu 
najpóźniej z upływem roku 
od dnia zaistnienia którego-
kolwiek z tych zdarzeń.
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MEDISERWIS - nowa wizja 
usług pielęgniarskich w Polsce

Świat dookoła nas stale się zmienia i kroczy wciąż do przodu. Niestety pielęgniar-
stwo w naszym kraju nie idzie z duchem czasu i jest w stagnacji niezmiennie wielu od 
lat. Dzisiejsze czasy nie zachęcają do bycia pielęgniarką. Niskie zarobki w zamian za 
ciężka pracę - to nie są sprzyjające warunki dla młodych kobiet do kształcenia się w 
tym zawodzie.

Nawet, gdy znajdują się młode osoby, któ-
re z sercem i zaangażowaniem podejmują się 
tego wymagającego zawodu, to większość 
z nich wyjeżdża do pracy za granicę, gdzie by-
cie pielęgniarką jest znacznie bardziej doce-
niane i opłacalne niż w Polsce.

Skutkiem tego jest rosnąca średnia wieku 
pielęgniarek. W Polsce ten wiek zbliża się do 
50-tki, co nie napawa optymizmem na przy-
szłość. Wszystko wskazuje na to, że nieba-
wem może dojść do katastrofy, ponieważ nie 
będzie miał kto asystować przy operacji czy 
pełnić opieki nad chorymi, którzy potrzebują, 
zastrzyku, kroplówki czy też zwyczajnej zmia-
ny opatrunku.

Czy można zatem zmienić tą sytuację i roz-
wiązać problem niskich zarobków w zawodzie 
pielęgniarskim? Oczywiście, że tak! Rozwiąza-
niem jest sektor prywatnych usług pielęgniar-
skich. 

Na wolnym rynku usług można znaleźć fa-
chowców z wszystkich branż. Są tam też leka-
rze, więc dlaczego nie miałyby się tam znaleźć 
również pielęgniarki? W środowisku pielęgniar-
skim znajdują się przecież osoby, które podję-
ły to wyzwanie, założyły działalność gospodar-
czą i starają się zdobywać klientów na własną 
rękę, czyż nie? 

Niestety najczęstszymi problemami z jaki-
mi się spotykają to wysokie koszty utrzyma-
nia działalności i bycie niezauważalnym przez 
klientów/pacjentów. Trudno przecież jest 
w pojedynkę skutecznie się promować na ryn-
ku lokalnym. By tam na prawdę zaistnieć po-
trzeba mnóstwo czasu, umiejętności, szczęścia 
i pieniędzy. Przez to popularność prowadzenia 
własnej działalności jest mocno ograniczona. 

Co zatem należy zrobić, by zmienić ten 
stan? Czy możliwe jest zaistnienie społeczno-
ści pielęgniarskiej na wolnym rynku? Poniżej 
odpowiedzi na te i inne pytania i wątpliwości:

Na początku, wszystko jest przerażające. 
Każda nowa sytuacja, która prowadzi w nie-
znane, jest czymś nienaturalnym dla każdego, 
kto ma „stabilną i normalną” pracę na etat.  
Takim sytuacjom towarzyszy obawa i stres, tak 
samo jak po przyjeździe do nowego miejsca, 
gdzie nie znamy nikogo i niczego.  

Okazuje się, że by przezwyciężyć ne-
gatywne emocje - wystarczy na taką wy-
cieczkę wybrać się z przewodnikiem. 
Z ekspertem, który wszystko o nowym miejscu 

wie i opowie, który przełamie pierwsze bariery 
– wtedy wszystko przychodzi o wiele łatwiej 
i pewniej. Jeśli można skorzystać z wiedzy 
i doświadczenia innych, to po chwili okazuje 
się, że „wejście w nowy świat” staje się ła-
twe, proste i bezstresowe, a co najważniejsze, 
otwiera nowe możliwości!

Badania dowodzą, że po roku od podjęcia 
nowego wyzwania, zdecydowana większość 
osób, które bały się zmiany w swoim życiu, 
dochodzi do wniosku, że zbyt długo zwlekały 
z tą decyzją.

Przekładając w/w sytuację wycieczki i prze-
wodnika na realia i możliwości jakie daje dzi-
siejszy świat – wystarczy oprzeć się na do-
świadczeniu specjalisty by wejść na nowy 
poziom rozwoju. 

Dlatego już teraz korzystając z profesjo-
nalnych porad i wykorzystując narzędzia in-
ternetowe dotarcie do klienta/pacjenta może 
być bardzo proste, tanie, szybkie. Wystarczy 
współpracować z przewodnikiem, który wie jak 
to zrobić. Takim przewodnikiem właśnie jest 
MEDISERWIS, który zna się na tym doskonale.

Misją MEDISERWIS jest stworzenie 
portalu internetowego www.mediserwis.
pl, który pomaga polskim pielęgniarkom 
w osiągnieciu podstawowych celów:

1. zdobycia szacunku społeczeństwa dla za-
wodu pielęgniarek

2. promowaniu wizerunku pielęgniarek na 
rynku lokalnym

3. pośredniczeniu w umawianiu prywatnych 
wizyt pielęgniarskich w domu pacjenta 

4. zwiększenie zarobków pielęgniarek
5. stworzenie „centrum wymiany doświad-

czeń” dla wszystkich pielęgniarek w kraju
6. organizacji szkoleń dostępnych w portalu 

MEDISERWIS
Zespół MEDISERWIS ma ogromne doświad-

czenie zawodowe, zdobyte podczas pracy 
w wielu korporacjach. Pracują tam specjaliści 
ds. promocji, marketingu oraz e-commerce tj.: 
promowania usług w internecie dzięki czemu 
znają wiedzą co i jak trzeba zrobić aby móc 
zaistnieć w internecie i tam zarabiać. 

MEDISERWIS chce ułatwić pielęgniarkom 
możliwość promowania swojej osoby oraz pry-
watnych usług w wirtualnym świecie Internetu, 
co przełoży się bezpośrednio na zwiększenie 
ich zarobków. Dzięki współpracy z MEDISER-
WIS, pielęgniarki znajdą realnych klientów, 
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„Ekonomia i ergonomia w bloku operacyjnym
 komponowanie indywidualnych zestawów operacyjnych 

do specjalistycznych procedur chirurgicznych.”

Zespół ds Pielęgniarstwa Operacyjnego przy OIPiP w Katowicach,
Firma medyczna LOHMANN & RAUSCHER POLSKA sp.oo

zapraszają

 do udziału w warsztatach praktycznych ,które odbędą  się w dniu 
23 maja  2017 roku w godzinach 10:00 - 14:00 w Okręgowej Izbie 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ul Francuska 16 III piętro

Uczestnictwo w warsztatach  jezt bezpłatne.Uczestnicy otrzymują certyfi kat.
Liczba  miejsc ograniczona.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie i nadesłanie jej do dnia 
12 maja  2017 roku. na adres mail:izba@izbapiel.katowice.pl 

Cel warsztatu:
Uzyskanie praktycznej wiedzy na temat stosowania i komponowania indywidualnych wieloelemento-

wych zestawów operacyjnych przeznaczonych do różnych procedur chirurgicznych

mgr piel Danuta Siemiątkowska
Przewodnicząca Zespołu ds pielęgniarstwa operacyjnego 

przy OIPiP w Katowicach

którym mogą zaoferować swoje usługi w sek-
torze prywatnym, jak to robią np.: lekarze za 
pomocą portalu znanylekarz.pl. 

MEDISERWIS, tworząc portal dla pielę-
gniarek, daje również szanse pacjentom na 
możliwość legalnego korzystania z prywat-
nych usług pielęgniarskich, co do tej pory było 
wręcz niemożliwe. Tu każdy pacjent w łatwy 
i sprawny sposób znajdzie odpowiednią dla 
siebie pielęgniarkę, z której usług chętnie sko-
rzysta. Co najważniejsze, za taką usługę za-
płaci pielęgniarce i to bez prowizji dla szpitala, 
przychodni, agencji medycznej, czy innych po-
średników.

Dzięki portalowi pielęgniarki będą znane, 
tak jak lekarze i prócz możliwości zarabiania 
dodatkowych pieniędzy, będą mogły zrzeszyć 
się w pełnym wymiarze z całym swoim środo-
wiskiem. Głos pielęgniarek, w końcu zostanie 
zauważony. Pielęgniarki będą mogły w prosty 
i swobodny sposób wymieniać się pogląda-
mi, czytać nowinki branżowe, dowiadywać się 
o niekonwencjonalnych metodach leczenia, 
etc. To połączy środowisko pielęgniarskie, po-
zwoli na związanie emocjonalne z pacjentami 
i da pełną niezależność na wolnym rynku usług. 

Co zrobić by wesprzeć inicjatywę MEDISER-
WIS? Wystarczy wejść na stronę internetową 
mediserwis.pl i zapisać się do portalu MEDI-
SERWIS, wypisując deklarację uczestnictwa 
w powstaniu serwisu internetowego, dedyko-
wanego pielęgniarkom.

Za jedyne 49,00 zł miesięcznie MEDI-
SERWIS da Ci możliwość:
- promowania Twojej osoby w ogólnopolskim 

portalu usług pielęgniarskich
- posiadania własnej wizytówki internetowej 

(własna strona www)
- możliwość edytowania swojego portfolio 

(niestandardowe, dodatkowe opisy swojej 
osoby i swoich umiejętności)

- dostęp klienta do Twojego kalendarza z wol-
nymi terminami

- możliwość umawiania wizyt przez klienta
- powiadamianie przez SMS potwierdzania 

i odwołania wizyty
- korzystanie z forum i bezpośredniego cza-

tu z innymi pielęgniarkami zrzeszonymi 
w portalu

- dostęp do specjalistycznej prasy branżowej
- nielimitowany dostęp do wiedzy
- posiadanie możliwości rankingowania po-

przez opinie klientów
- dostęp do szkoleń on-line 
- korzystanie z ogólnego, ujednoliconego cen-

nika usług (z góry ustalony i jednakowy dla 
wszystkich cennik usług)

Stwórz z nami Nowy Lepszy Świat 
Pielęgniarek!

www.mediserwis.pl 
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XXXV Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Joanna Gruca
Asystent Biura OIPIP w Katowicach

24 marca bieżącego roku, odbył się XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach. Delegaci i Delegatki z poszczególnych regionów wyborczych zostali 
zaproszeni do wzięcia udziału w obradach, które tym razem miały miejsce w obiekcie 
hotelowym BEST WESTERN PREMIER Hotel Forum Katowice, przy ul. Bytkowskiej 1 A 
w Katowicach. Obiekt ten zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału 
Radia i Telewizji im. K. Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, w którym organizowa-
ne były poprzednie Okręgowe Zjazdy.

W związku z faktem, iż dwoje Delegatów 
w minionym roku zrezygnowało z pełnienia 
powierzonej im funkcji, ogólna liczba zapro-
szonych do uczestnictwa w obradach wynosi-
ła 374 Delegatów, spośród których na XXXV 
Zjazd przybyło 274, co stanowiło 73% ogółu 
osób uprawnionych do głosowania. Po pobraniu 
mandatów, Delegaci udali się na salę obrad, 
gdzie pracownicy Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach czynili ostatnie 
przygotowania przed ofi cjalnym rozpoczęciem 
spotkania.

Uroczyste otwarcie XXXV Okręgowego Zjaz-
du Pielęgniarek i Położnych w Katowicach miało 
miejsce o godzinie 9.00, gdy Pani Anna Janik, 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, poprosiła wszystkich 
o powstanie, a Poczet Sztandarowy wprowadził 
na salę Sztandar. Następnie Pani Janik powita-
ła wszystkich obecnych, w tym znamienitych 
gości. Byli to: Pani Mariola Łodzińska – Wice-
prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych, dr n. med. Pan Jacek Kozakiewicz – Pre-
zes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, 
dr n. farm. Pan Piotr Brukiewicz – Prezes Okrę-
gowej Rady Aptekarskiej w Katowicach, lek. 
wet. Pan Krzysztof Orlik – Prezes Okręgowej 
Rady Lekarsko-Weterynaryjnej w Katowicach, 
Pani dr Maria Trzeciak – Pełnomocnik Dzieka-
na ds. kształcenia praktycznego Górnośląskiej 
Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego 
w Katowicach Zamiejscowego Wydziału Nauk 
o Zdrowiu GWSH w Tychach, Pani mgr Barbara 
Płaza – Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Częstochowie, Pani mgr 
Anna Stachulska – Przewodnicząca Polskiego 
Towarzystwa Położnych oraz Pani mgr Krysty-
na Klimaszewska – Przewodnicząca Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Po powitaniu gości, Pani Przewodnicząca 
Anna Janik poprosiła, aby na środek wystąpiły 
osoby, które w minionym roku zostały wyróż-
nione Statuetką „Diamentowy Czepek”, lecz 
z różnych powodów, nie mogły jej odebrać 

30 września 2016r. podczas obchodów 25-lecia 
Samorządu Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

Po wręczeniu „Diamentowych Czepków” 
przez Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach Panią Annę 
Janik oraz Sekretarz Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach Panią Marię 
Grabowską, 11 osób odebrało z rąk Wicepre-
zes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 
Pani Marioli Łodzińskiej, brązowe, srebrne 
i złote Odznaczenia za Zasługi dla Samorządu. 
Wszystkim wyróżnionym złożono serdeczne 
gratulacje oraz podziękowano za wszelki trud 
i poświęcenie oraz zaangażowanie i niezłom-
ność z jakimi wykonują swoje codzienne obo-
wiązki.

Pani Anna Janik pogratulowała również 
Pani Iwonie Borchulskiej – Wiceprzewodniczą-
cej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach, wygranych wyborów i objęcia 
stanowiska Przewodniczącej Zarządu Regionu 
Śląsk Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych.

Następnie, kilkoro z zaproszonych gości za-
brało głos i składając kwiaty na ręce Przewod-
niczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych Anny Janik, życzyli uczestnikom Zjazdu 
owocnych obrad oraz gratulowali Pani Borchul-
skiej powierzonej jej funkcji.

Po wystąpieniach gości wyprowadzony zo-
stał Poczet Sztandarowy. W dalszej części spo-

XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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tkania uczestnicy Zjazdu przystąpili do wyboru 
Przewodniczącej i Prezydium Zjazdu oraz do 
wyboru członków poszczególnych komisji.

Przewodniczącą Zjazdu – zdecydowaną 
większością głosów oraz wobec braku kontr-
kandydatur – została Pani Jadwiga Kazus 
(mandat nr 120), a członkami Prezydium zo-
stały: Pani Mirosława Malara (mandat nr 178) 
jako Wiceprzewodnicząca Zjazdu oraz Pani 
Małgorzata Baran (mandat nr 8) – Sekretarz 
Zjazdu.

Kolejną ważną kwestią był wybór składu oso-
bowego Komisji Mandatowej, której zadaniem 
było stwierdzenie quorum. Przewodniczącą Ko-
misji została Pani Kamila Czechowska-Tomala 
(mandat nr 42), Zastępcą Przewodniczącej 

– Pani Bogusława Siciarz (mandat nr 265), 
Sekretarzem – Pani Jolanta Dyla (mandat 
nr 60), a pozostałymi Członkami Komisji były: 
Pani Barbara Kubica (mandat nr 153) i Pani 
Ewa Don (mandat nr 51). Po sprawdzeniu 
listy obecności Komisja stwierdziła quorum, 
tym samym uznając Zjazd za władny do po-
dejmowania uchwał.

W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszły: 
Pani Krystyna Ptok (mandat nr 244) – Prze-
wodnicząca, Pani Barbara Raczak (mandat nr 
247) – Zastępca Przewodniczącej Komisji, Pani 
Magdalena Gral (mandat nr 83) – Sekretarz 
Komisji oraz Pani Iwona Szczuka (mandat nr 
297) i Pani Bożena Bednarczyk (mandat nr 11) 
– jako Członkowie Komisji.

Do Komisji Nadzoru nad Głosowaniami wy-
brana została Pani Hanna Dobrowolska (man-
dat nr 50), która została Przewodniczącą Ko-
misji. Do Komisji zgłosili się również: Pani 
Dorota Paruzel (mandat nr 221), która zosta-
ła Zastępcą Przewodniczącej, Pani Agnieszka 
Wojciechowska (mandat nr 347() – Sekretarz 
Komisji, a w kolejnym głosowaniu jawnym wy-
brano 14 asesorów.

Po ustaleniu składu osobowego Prezy-
dium Zjazdu oraz wszystkich Komisji można 

było przejść do następnej części obrad, któ-
rej pierwszym etapem było przyjęcie porządku 
obrad, co miało miejsce wobec braku sprze-
ciwu Delegatów. Wówczas Przewodnicząca 
Zjazdu Pani Kazus, poprosiła Przewodniczące 
organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach, Okręgowej Rady, Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu 
oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej, o przedstawienie sprawozdań 
z działalności za rok 2016. Wszystkie sprawoz-
dania zostały zatwierdzone przez uczestników 
Zjazdu poprzez podjęcie stosownych uchwał 
w drodze głosowań jawnych, których wyniki 
wskazały, iż Delegaci, jednoznacznie opowie-
dzieli się za przyjęciem uchwał. Przegłosowa-
na została również uchwała w przedmiocie za-
twierdzenia sprawozdania fi nansowego za rok 
obrotowy 2016 Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych (po uprzednim wystąpieniu Skarb-
nik Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach Pani Czesławy Brylak-Kozdraś, 
która w szczegółowy sposób wyłożyła zebra-
nym sposób rozdysponowania środków fi nan-
sowych Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach w 2016r.).

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła ze-
branym projekt budżetu na rok 2017, po czym 
odpowiedziała na zadane przez Delegatów py-
tania nt. kwestii fi nansowych.

Ponadto, kilkoro Delegatów złożyło do Ko-
misji Uchwał i Wniosków pisemne propozycje 
zmian dotyczących budżetu na rok 2017. Nad 
wnioskami wywiązała się debata, podczas któ-
rej wypowiadali się wnioskodawcy, Delegaci, 
członkowie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach oraz członkowie Komisji 
Kształcenia i Komisji Socjalnej. Po wyjaśnieniu 
wszelkich wątpliwości przystąpiono do głoso-
wania nad uchwałą w sprawie przyjęcia bu-
dżetu Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach na rok 2017 (uchwałę przyjęto) 
oraz nad złożonymi wioskami.

XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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Spośród czterech złożonych wniosków, 
przyjęty został tylko wniosek Pani Katarzyny 
Halerz (mandat nr 94), który dotyczył zmiany 
Regulaminu Wynagrodzenia w sprawie nagrody 
rocznej; wniosek Pana Michała Stawowskiego 
(mandat nr 283) dot. przesunięcia środków fi -
nansowych  z pozycji „kształcenie” na „fundusz 
samopomocowy” został odrzucony; wniosek 
Pani Łucji Motyka (mandat nr 193) dot. tzw. 
trzynastych pensji, jako niezgodny z zapisami 
ustawy nie był głosowany; wniosek złożony 
przez Panią Dorotę Kudzia-Karwowską (man-
dat nr 157) dot. wprowadzenia zmian w regu-
laminie Komisji Socjalnej w zakresie udzielania 
świadczeń rodzinom pielęgniarek i położnych 
w formie zapomogi pośmiertnej dla dzieci do 
18 r. ż. i 26 r. ż. uczących się, został wycofany 
przez wnioskodawcę, po wyjaśnieniu, iż jest on 
niezgodny z zapisami ustawy. Jednakże Pani 
Anna Janik Przewodnicząca Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wyja-
śniła, iż każda prośba o zapomogę, wsparcie 
fi nansowe, której treść budzi wątpliwości Ko-
misji Socjalnej, jest wnoszona na posiedzenie 
Okręgowej Rady i NIGDY nie zdarzyło się, by 
wnioskodawca był – mówiąc kolokwialnie – po-
zostawiony sam sobie oraz by jego prośba zo-
stała zignorowana.

Kolejnym punktem obrad było przedstawie-
nie przez Panią Krystynę Ptok, Przewodniczącą 
Komisji Uchwał i Wniosków, projektów trzech 
Apeli XXXV Okręgowego Zjazdu skierowanych 
do Ministra Zdrowia. Dotyczyły one: prze-
dłużającego się kryzysu w polskiej ochronie 
zdrowia (spowodowanego m. in. brakiem sku-
tecznych i odpowiadających realnym potrze-
bom reform oraz niewielką ilością publicznych 
środków przeznaczonych na ochronę zdrowia); 
proponowanych zmian systemowych w ob-
szarze kształcenia zawodowego pielęgniarek 
(m. in. całkowitej rezygnacji z prac legislacyj-
nych zmierzających do wprowadzenia syste-
mu kształcenia w formie liceów medycznych); 
zmian w projekcie ustawy o sposobie ustala-
nia najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących zawody medyczne 
zatrudnionych w podmiotach leczniczych (cho-
dziło o pominięcie w projekcie uchwały pie-
lęgniarek i położnych pracujących np. w Do-
mach Pomocy Społecznej oraz uwzględnienie 
w projekcie wszystkich rodzajów kwalifi kacji 
uzyskiwanych przez pielęgniarki i położne przy 
określaniu współczynnika pracy i minimalnego 
wynagrodzenia za pracę).

Po odczytaniu każdego z projektu Apeli 
przez Panią Ptok, Delegaci przystępowali do 
głosowania. Wszystkie projekty zostały przyję-

te. Wówczas Pani Ptok odczytała złożone przez 
siebie wnioski w sprawie:

-  zbierania podpisów pod poparciem dla oby-
watelskiego projektu ustawy o najniższym 
wynagrodzeniu zasadniczym pracowników 
wykonujących zawody medyczne zatrud-
nionych w podmiotach leczniczych,

-  podjęcia przez Okręgowe Izby Pielęgniarek 
i Położnych całego Regionu Śląskiego dzia-
łań we współpracy z Ogólnopolskim Związ-
kiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych 
Regionu Śląskiego skierowanych do po-
słów i senatorów ziemi śląskiej mających 
na celu wyartykułowanie naszych zawodo-
wych problemów i oczekiwań,

-  skierowania podjętych Apeli do Ministra 
Zdrowia, Ministra Rodziny, Polityki Spo-
łecznej i Pracy oraz wszystkich Posłów 
i Senatorów naszego województwa.

Wszystkie w/w wnioski złożone przez Panią 
Ptok zostały przyjęte poprzez głosowanie.

Ostatnim punktem porządku obrad było 
wystąpienie Przewodniczącej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Pani 
Anny Janik, która podziękowała za przybycie 
Delegatom, osobom wyróżnionym Statuetką 
„Diamentowy Czepek”, odznaczonym za zasłu-
gi dla samorządu oraz szanownym gościom. 
Przypomniała też zebranym, że termin składa-
nia wniosków o przyznanie Statuetki „Diamen-
towy Czepek” mija 15 kwietnia i zachęciła, aby 
jak najszybciej wskazać osoby, które zasługują 
na to wyróżnienie.

Następnie, wobec braku dalszych kwestii 
wymagających wyjaśnienia i wobec zreali-
zowania wszystkich punktów porządku ob-
rad, Pani Jadwiga Kazus poprosiła wszystkich 
o powstanie, a Poczet Sztandarowy o wypro-
wadzenie Sztandaru i zamknęła obrady XXXV 
Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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XXXV Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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Misja Medyczna Paragwaj

Nie sposób rozmawiać o medycynie nie biorąc pod uwagę jej charakteru powszech-
nego. Cóż to znaczy? Jeśli nawet przemysł farmaceutyczny przyjmuje kryterium “masz 
pieniądze to się leczysz” to praktyka człowieka medycyny (lekarza, pielęgniarki, po-
łożnej, ratownika medycznego, dietetyka, fi zjoterapeuty, laboranta) jest diametralnie 
inna oparta na kryterium “pomogę Ci jak tylko potrafi ę”.

Na tym kryterium opieramy naszą działalność 
medyczną prowadząc Misję Medyczną do Paragwa-
ju. Jak na razie dwa skrzydła – lekarskie i pielę-
gniarskie – unoszą naszą pomoc do ludzi ubogich. 
Nie pomniejszając i doceniając istotną  rolę lekar-
skiej pomocy,  tutaj jednak chciałbym skupić się na 
pomocy pielęgniarskiej i zaprosić – wezwać – obu-
dzić zastępy położnych do przemyślenia tematu po-
łożniczej opieki nad podopiecznymi naszego ośrod-
ka zdrowia w Guarambare w Paragwaju.

Odstawiając na bok wydarzenia, które dotknęły 

naszą działalność po powrocie na przełomie grud-
nia 2016 i stycznia 2017 zaczynamy naszą aktyw-
ność w znowelizowanym formacie. Nie chcemy trwać 
w konfl ikcie z kimkolwiek  a jedynie skutecznie i z ser-
cem pomagać ubogim prowadząc misję medyczną.

Jesteśmy świeckim stowarzyszeniem Ślą-
ska Misja Medyczna „To-Misja”. Wraz z Szanow-
nymi Izbami Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach chcemy stworzyć projekt, który pobudzi 
środowisko do wyjścia niejako „na zewnątrz”. Pokaże 
i zaktywizuje do pielęgniarskiej i położniczej po-
mocy w miejscach gdzie ludzie nie mają dostępu 
do żadnej pomocy medycznej. Każdy region, każ-
da organizacja ma to do siebie, że dobrze się czuje 
we wspólnym dziele. Stowarzyszenie Śląska Misja 
Medyczna „To-Misja” z siedzibą w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Jastrzębiu – Zdro-
ju wraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach oraz ze Śląską Izbą Lekarską pragnie 
przebudować dzieło misji medycznej do Paragwaju 
jako dzieło ludzi śląskiej medycyny.   

Szanowne Koleżanki i Koledzy!
Obecnie w Paragwaju w naszym ośrodku zdrowia 

pozostała Mariela – licencjonowana pielęgniarka, 
paragwajka. Jej pielęgniarstwo jest owocem działal-
ności misji medycznej. Kiedy zaczynaliśmy misje,o-
na jako uboga dziewczyna ze slumsów podjęła de-
cyzję o szkole pielęgniarskiej. Po trzech latach „stała 
się” pielęgniarką. Teraz jako jedyna przyjmuje tam 
pacjentów nieraz po osiem godzin dziennie. Warun-
ki zatrudnienia w Paragwaju to ciężki temat i bez 
koneksji politycznych bardzo trudny. Dlatego jako 

Stowarzyszenie zobowiązaliśmy się płacić jej wyna-
grodzenie w wysokości 200 dolarów amerykańskich 
miesięcznie. Nie zawsze jest to jednak możliwe ze 
względu na stan konta stowarzyszenia:).

Na czym głównie polegała i będzie po-
legać środowiskowa praca pielęgniarki 
i pielęgniarza w paragwajskich dzielnicach 
biedy?

To prz ede wszystkim spotkanie z ogromną bez-
radnością i brakiem elementarnej wiedzy na tematy 
medyczne. To po drugie realna odpowiedź na cał-
kowity brak pielęgniarstwa środowiskowego w Pa-
ragwaju. Nasze działania są jedynymi, które choć 
w minimalnym stopniu starają się zapełnić tę lukę.

Każdy dzień w terenie to wyzwanie i sprawdzian 
naszego profesjonalizmu. Po dotarciu na miejsce za-
zwyczaj zastajemy ubogie obejście i chatę, w której 
leży w warunkach dla nas niewyobrażalnych obłoż-
nie chory z niezaopatrzonymi w żaden sposób rana-
mi i odleżynami. Przystępujemy do pomiaru podsta-
wowych parametrów (tętno, RR, SpO2, p.glukozy, 
p. hemoglobiny, ekg) oraz wywiadu z najbliższymi. 
Następnie zaopatrujemy rany i odleżyny. W zależ-
ności od stopnia zaawansowania dobieramy odpo-
wiednie i najlepsze na nasze warunki metody ich 
leczenia. Oczywiście takiego pacjenta wpisujemy do 
zeszytu, każdego dnia wracamy zmieniać opatrunki 
i kontrolować efekty leczenia. Już po kilku dniach 
mamy zapełnioną listę pacjentów, których musimy 
odwiedzać codziennie, jednocześnie chodząc do no-
wych chorych.  

Podczas pobytu w domu pacjenta bada-
my także wszystkich domowników oraz sąsia-
dów, którzy przychodzą, gdy tylko zauważą nasz 
ambulans przy drodze. Pracujemy także w na-
szym ośrodku zdrowia. Zazwyczaj praca lekar-
ska i pielęgniarska ma charakter samodzielny. 
Lekarz zapewnia sobie sam całą diagnostykę 
a pielęgniarka zajmuje się kolejnymi pacjentami 
i tylko w razie konieczności przesyła ich do lekarza. 
Zapewnia to ogarniecie pomocą większej liczby ludzi 
a bywało, że w ciągu jednego dnia przyjęliśmy 100 
pacjentów.
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Czym dysponujemy w naszej pracy?
Mamy swój Ośrodek Zdrowia. Jak na warunki 

paragwajskie wyremontowany i bardzo dobrze wy-
posażony. W ośrodku tym jest prowadzony rejestr 
pacjentów w formie kartoteki. Ponadto ze sprzętów 
mamy: kozetki, parawany, szafki, wagi, autoklaw, 
dwa aparat ekg, dwa aparaty usg, aparat ktg, defi -
brylator, aparaty do pomiaru cukru, ciśnienia, SpO2, 
hemoglobiny, paski do oznaczania właściwości mo-
czu, kardiomonitor, otoskop, sprzęt ortopedyczny 
i rehabilitacyjny, zestaw przeciwwstrząsowy, zestaw 
do intubacji, waga noworodkowa, torby i plecaki 
medyczne i wszystko co jest koniecznie do zabez-
pieczenia pacjenta (igły, strzykawki, zestawy do 
przetoczeń etc…). Oczywiście mamy wystarczający 
w ramach POZ zestaw lekarstw i opatrunków.  

W zeszłym roku zakupiliśmy samochód, który 
służy jako ambulans i jest także własnością Stowa-
rzyszenia.

W tym miejscu chcemy podziękować ca-
łej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach za życzliwość, dobre słowo i nieustan-
ne wsparcie naszych działań oraz całemu środowi-
sku pielęgniarskiemu.

Polecamy to dzieło trosce całego środowiska 
a także zapraszamy do zaangażowania się w działal-
ność naszego Stowarzyszenia Śląska Misja Medycz-
na „To-Misja”.

Wojtek Grzesiak, 
prezes Stowarzyszenia

Pielęgniarki i pielęgniarz wolontariusze 
Misji Medycznej

Basia Dziak, Marta Wdowczyk, 
Członek Zarządu Stowarzyszenia Jacek Goik



24

Mobbing 
w zawodzie pielęgniarki/położnej 

Bodźcem do napisania niniejszego felietonu było zderzenie w moim życiu trzech 
elementów: teorii wyłożonej na jednej z konferencji dla położnych, teorii poznanej na 
kursie dotyczącym mobbingu oraz praktyki w oddziale szpitalnym. Uważam, że pewne 
kwestie należy poruszyć głośno, gdyż według wrześniowych badań Gazety Wyborczej, 
Polska jest na drugim miejscu od końca jeśli chodzi o liczbę pielęgniarek przypada-
jących na 1000 mieszkańców, z czego młode osoby stanowią zaledwie 2%. Zarabia-
my niewiele, pracy mamy bardzo dużo, a mimo to same nie oszczędzamy sobie trosk 
i niejako dolewamy oliwy do ognia swoim zachowaniem. 

Rozpoczynając studia położnicze, niejedno-
krotnie słyszałam z ust moich babć, prababć 
oraz mamy czy teściowej „jakie to te pielę-
gniarki i położne są wredne, niewyrozumia-
łe i kompletnie im brak empatii”. Nie wierzy-
łam w to, dopóki sama nie rozpoczęłam pracy 
w zawodzie. Po kilku latach uważnej obserwa-
cji mogę napisać, iż w tej branży należy mieć 
„twardy tyłek, odporną psychikę i gruby pan-
cerz” aby być empatycznym dla pacjentów 
i równocześnie nie dać się zepsuć przez śro-
dowisko. Niestety, u większości młodych osób 
już po kilku miesiącach pracy można zauważyć 
niekorzystne zmiany, niestety na gorsze, głów-
nie pod wpływem starszych koleżanek.

Na jednej z konferencji padły dwa zachęca-
jące cytaty wiążące się z pracą położnej:

„Położna ma prowadzić uczciwe i skromne 
życie, a rodzącym, które jej pomocy wzywają, 
nieść ją bez względu na stanowisko lub wyzna-
nie, na zamożność lub ubóstwo, w dzień czy 
w nocy z całą gotowością i według najlepszej 
wiedzy.”

„Położne powinny między sobą zachowywać 
się godnie i spokojnie, nie poniżać się wzajem-
nie, ani nie starać się o wzajemne rugowanie 
się przez natrętne narzucanie swych usług lub 
innymi niedozwolonymi sposobami.”

Pamiętacie pewnie ideę, jaka przyświecała 
Wam, gdy rozpoczynałyście swoją szkołę po-
licealną/liceum medyczne/studia licencjackie. 
Idea ta miała na celu służbę drugiemu czło-
wiekowi, pochylenie się nad cierpiącym, em-
patyczne podejście do każdego bez względu 
na wiek/wyznanie/status socjoekonomiczny. 
I do tej pory można zauważyć to stuprocento-
we zaangażowanie u praktykantek lub młodych 
położnych, które dopiero rozpoczynają swoją 
karierę. Są ufne i wierzą, że uda im się napra-

wić kawałek świata, a przynajmniej wzbogacić 
o cząstkę dobra. Niestety, zderzenie z rzeczy-
wistością staje się brutalne. Wraz ze stażem 
pracy, pożądane w zawodzie pielęgniarki/po-
łożnej cechy zaczynają się wyjaławiać. Wszyst-
ko zależy oczywiście od indywidualnego cha-
rakteru, nie można generalizować.

No dobrze, powinno być tak miło, empatycz-
nie, z poszanowaniem godności, szacunku itd., 
itp…

 A jak jest?
-  „ten śmierdziel z trójki znów się zrzygał” 

(o kloszardzie który trafi ł na oddział)
-  „babsko z dwójki tak się zesrało że myśla-

łam że sama się porzygam. Nie mogła wy-
trzymać??” (o kobiecie, która nie utrzyma-
ła kału po operacji a nie mogła się doprosić 
o basen)

-  „oj, ta mi się dała we znaki. Walnę jej le-
watywę pół na pół z mydłem. Pożałuje.” 
(o położnicy która nieustannie skarżyła się 
na ból po cięciu cesarskim)

-  „ja tam nie idę bo baba ma wszy” (o kobie-
cie ze slumsów) 

-  „ciekawe gdzie to łaziło że HIVa złapało” 
(o pacjentce z reaktywnym wirusem HIV)

-  „Jak nie będzie jeść to umrze i tyle” (o star-
szej pani po operacji która nie ma apetytu)

-  „dziecko urodziła a beczy jak głupia za-
miast się cieszyć” (tymczasem kobieta ma 
baby blues)

Znajome teksty? Takie i wiele innych moż-
na by przytoczyć. Czy tak powinna się wyrażać 
pielęgniarka/położna o drugim człowieku który 
jest od niej zależny i potrzebuje jej pomocy? 
Nawet za drzwiami dyżurki? Gdzie się podziały 
idee o poszanowaniu godności drugiej osoby? 
O empatii? O ratowaniu zdrowia i życia bez 
względu na wszystko? No właśnie. Drogie Kole-
żanki (i Koledzy) – może warto podjąć refl eksję 
w tym temacie? Ale to jeszcze nie wszystko.
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Kilka tygodni temu miałam okazję uczest-
niczyć w kursie dotyczącym mobbingu. Jeden 
z działów poświęcony był mobbingowi w za-
wodzie pielęgniarki, choć uważam, że można 
się tutaj odnieść również do zawodu położnej. 
Światowe badania odnotowały, iż pracownicy 
służby zdrowia są grupą najbardziej narażoną 
na mobbing w środowisku pracy ze względu na 
jej specyfi czny charakter. Dane statystyczne 
wskazują, że aż 41,4% pielęgniarek doznało 
w swojej pracy zjawiska mobbingu. Co więcej, 
mobbingiem najbardziej dotknięte są pielę-
gniarki z najmłodszym stażem (tj. do 5 lat). 
Zdecydowana większość (74,4%) z nich praco-
wała na oddziałach szpitalnych. W subiektyw-
nej ocenie badanych, najczęstszą przyczyną 
mobbingu w pracy jest podnoszenie kwalifi ka-
cji zawodowych (50%), poczucie zagrożenia 
stanowiska (35,4%), osobista niechęć (20,7%) 
oraz cechy osobiste mobbera  (58,5%). Mob-
berem może być w tym przypadku zarówno 
przełożony, jak i rodzina pacjenta lub współ-
pracownik.

Najczęściej stosowane formy mobbingu wo-
bec pielęgniarek to:

- nieuzasadniona, ciągła krytyka pracy – 
69,5%

-  przeciążanie pracą i zmuszanie do dodat-
kowych zadań – 39%

-  głośne upominanie lub krzyk – 37,8%
-  publiczne ośmieszanie – 37,8%
-  traktowanie jak powietrze – 34,2%
- rozpowszechnianie pomówień i plotek – 

32,9%
-  zastraszanie zwolnieniem z pracy – 30,5%
- przydzielanie zadań poniżej kwalifi kacji 

i kompetencji – 19,5%
-  obrażanie słowne i upokarzanie – 14,6%
-  Działania o podłożu seksualnym – 2,4%
Bezpośrednim skutkiem takiego postępo-

wania jest zniechęcenie, przygnębienie, bez-
radność oraz lęk, a w dłuższej perspektywie 
wypalenie zawodowe, zaburzenia koncentracji, 
sięganie po używki a nawet myśli samobójcze. 
Mobbing skutkuje więc rosnącym niezadowole-
niem z wykonywanej pracy, awersją do miejsca 
pracy a także problemami zdrowotnymi (bóle 
głowy, spadek odporności).

Tak mówią statystyki. Założę się że pierwsza 
reakcja każdej czytelniczki brzmi „to skandal! 
Jak tak można! Ja tak nie robię.” A teraz może 
warto uderzyć się w pierś i przyjrzeć uważniej 
sobie i swoim koleżankom z oddziału?

-  czy aby na pewno nigdy nie zwróciłaś 
młodszej koleżance uwagi przy pacjentce 
że robi coś źle?

-  czy zwracając koleżance uwagę na pewno 
nie wychodziłaś z pozycji lepszej, mądrzej-
szej, wiedzącej wszystko lepiej?

-  czy na pewno nie dałaś współpracownikowi 
odczuć że jest od Ciebie gorszy?

-  czy nie zazdrościłaś koleżance że coś jej się 
udało? Powiodło? (zarówno w życiu osobi-
stym jak i prywatnym)

-  czy nie patrzysz z pogardą na praktykant-
kę lub świeżo upieczoną koleżankę po fa-
chu ponieważ nie potrafi  czegoś zrobić do-
skonale lub popełniła błąd?

-  czy nigdy nie podniosłaś głosu na pacjent-
kę lub współpracownicę?

- czy na pewno nigdy nie obgadywałaś 
w chamski sposób koleżanki lub pacjentki?

-  czy jest w Waszej grupie osoba która ma 
inny charakter, jest w jakiś sposób orygi-
nalna lub radzi sobie z pracą nieco trudniej 
niż reszta? Czy taka osoba nie jest pomija-
na lub eliminowana z grupy?

-  czy nie patrzysz uporczywie na działania 
osób których nie lubisz aby mieć pretekst 
do wychwycenia najmniejszych błędów 

i obgadania ich z pozostałymi pracownikami 
lub przełożoną?

-  czy aby na pewno nigdy ‘przypadkiem’ nie 
wyjawiłaś błędu  koleżanki w obecności 
przełożonej?

-  czy nie faworyzujesz tych, których lubisz, 
a osoby mniej lubiane traktujesz jak po-
wietrze?

Te i wiele innych pytań mogłaby sobie za-
dać każda z nas. I zachęcam drogie Panie do 
zrobienia sobie takiego rachunku sumienia 
i nawołuję do szczerego postanowienia popra-
wy, ponieważ wiele oznak wskazuje na to, że 
społeczność pielęgniarek i położnych będzie 
się coraz bardziej zmniejszać a dodając sobie 
w pracy przykrości tylko nieubłaganie ten pro-
ces przyspieszymy.

***

Od redakcji: W dniu 06.02.2017 r. do Redakcji 
Biuletynu Informacyjnego „Nasze Sprawy” została 
wysłana wiadomość, której treść postanowiliśmy 
przytoczyć w oryginalnym brzmieniu. Autorka tek-
stu prosi o zachowanie anonimowości. Kopia otrzy-
manej wiadomości znajduje się do wglądu u Redak-
tor Naczelnej.
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Proces szkolenia nowozatrudnionej pielęgniarki 
operacyjnej pod nadzorem mentora 

w Bloku Operacyjnym
mgr piel Danuta Siemiątkowska

specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego przy ORPiP w Katowicach

Pielęgniarstwo operacyjne jest odrębną specjalnością pielęgniarską, której przed-
stawiciele badają, analizują i rozwiązują problemy związane z zapewnieniem spraw-
nej asysty pielęgniarskiej do zabiegu operacyjnego, z poczuciem bezpieczeństwa i za-
chowania godności osobistej pacjentów przebywających na Bloku Operacyjnym oraz 
innymi problemami wynikającymi ze specyfi ki pracy pielęgniarek operacyjnych. 

Kształcenie pielęgniarek operacyjnych 
Według Ustawy o zawodach pielęgniarki 

i położnej z dnia 15 lipca 2011r. pielęgniarka 
uzyskuje kwalifi kacje zawodowe po ukończeniu 
studiów wyższych na Akademii Medycznej lub 
Uniwersytecie Medycznym. Obecnie występuje 
dwustopniowy system kształcenia pielęgniarek 
i położnych (Rozporządzenie z dnia 12 lipca 2007 
r. Dz. U. Nr.164, poz.1166) . Absolwent studiów 
licencjackich I stopnia uzyskuje tytuł zawodo-
wy licencjata pielęgniarstwa, a absolwent stu-
diów magisterskich II stopnia uzyskuje tytuł 
magistra pielęgniarstwa. Standardy kształce-
nia na tych kierunkach są zgodne z Dyrektywą 
UE(2013/55/EC) o uznawaniu kwalifi kacji za-
wodowych. Absolwenci kierunku pielęgniarstwo 
i położnictwo chcąc pracować na bloku opera-
cyjnym muszą ukończyć kurs kwalifi kacyjny 
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego trwa-
jący 3 m- ce. Kolejnym etapem rozszerzenia 
kwalifi kacji jest ukończenie specjalizacji w dzie-
dzinie pielęgniarstwa operacyjnego trwająca 
2 lata. Do kursu kwalifi kacyjnego mogą przy-
stąpić pielęgniarki operacyjne, które mają rocz-
ny staż pracy w zawodzie a do specjalizacji 
mogą przystąpić osoby, które mają co najmniej 
dwuletni staż pracy w zawodzie na bloku ope-
racyjnym.

Aktualnie pielęgniarstwo operacyjne przeży-
wa swój rozkwit. Pielęgniarki operacyjne dbają 
o swój rozwój naukowy poprzez kształcenie po-
dyplomowe, badania naukowe oraz standaryza-
cję praktyki zawodowej

Adaptacja nowego pracownika na bloku 
operacyjnym

Adaptacja nowego pracownika rozpoczyna 
się od momentu jego zaangażowania – pod-
pisanie umowy do momentu uzyskania przez 
niego pełnej samodzielności na stanowisku pra-
cy. „Adaptacja” (od łacińskiego adaptatio, czyli 
przystosowanie) jest terminem wywodzącym 
się z biologii i oznacza zjawisko przystosowania 
się organizmów, manifestujące się procesami 
wytwarzania się dziedzicznych, anatomicznych 
i fi zjologicznych właściwości przystosowaw-
czych w obrębie danej populacji, w zmienionych 

warunkach środowiska (www.encyklopedia.
pwn.pl).

J. Marciniak wymienia 4 etapy wprowadzenia 
pracownika do pracy: ogólne wprowadzanie do 
pracy określenie i przekazywanie zadań zwią-
zanych z danym stanowiskiem, wdrożenie do 
konkretnych zadań na stanowisku pracy oraz 
wstępną ocenę przydatności zawodowej (Mar-
ciniak,1997 r.) 

Proces adaptacji zawodowej pielęgniarki za-
trudnionej w bloku operacyjnym związany jest z:

• zapoznaniem z pracownikami Bloku Ope-
racyjnego

• zapoznaniem z topografi ą Bloku Opera-
cyjnego 

• zakresem zadań, obowiązków, odpowie-
dzialności i uprawnień 

• zapoznaniem z Kodeksem Etyki Zawodo-
wej Pielęgniarek i Położnych

• zapoznaniem z Kartą Praw Pacjenta
• zapoznaniem z Ustawą o Działalności 

Leczniczej
• zapoznaniem z Ustawą o Zawodach Pielę-

gniarek i Położnych 
• zapoznaniem z Ustawą o Samorządzie 

Pielęgniarek i Położnych 
• zapoznaniem z zasadami BHP na danym 

stanowisku 
• zapoznanie z rozkładem godzinowym pracy
Szkolenie nowozatrudnionej pielęgniar-

ki operacyjnej 
Pielęgniarka operacyjna – jest to osoba, ma-

jąca uprawnienia do pielęgniarskiej asysty do 
zabiegów operacyjnych w różnych dyscypli-
nach zabiegowych. W dziedzinie położnictwa 
i ginekologii w blokach operacyjnych na sta-
nowisku pielęgniarki operacyjnej pracują rów-
nież położne. Podstawowym obowiązkiem 
pielęgniarki/położnej operacyjnej jest ,,…cało-
ściowe, samodzielne, fachowe, biegłe i plano-
we przygotowanie zabiegu operacyjnego oraz 
asystowanie przy jego przebiegu i nadzorze’’ 
z uwzględnieniem zapewnienia pacjentowi po-
czucia godności osobistej i bezpieczeństwa, za-
równo fi zycznego, jak i psychicznego. Praktykę 
zawodową pielęgniarka operacyjna opiera na 
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naukach pielęgniarskich, w szczególności pielę-
gniarstwie operacyjnym i na podstawach innych 
nauk istotnych dla pielęgniarstwa (,,zdobyczach 
nauk medycznych, społecznych i humanistycz-
nych’’ – Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki 
i położnej Rzeczypospolitej Polskiej). 

Trzymiesięczny okres próbny pielęgniarki 
operacyjnej skupia się głównie na prawidłowym 
przygotowaniu do realizacji zadań na zajmo-
wanym stanowisku zgodnie z zakresem zadań, 
obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień. 

Nowozatrudniona pielęgniarka na począt-
ku pracuje w systemie 7,35.(rankowym) Po-
trzebuje około 6 tygodni na wdrożenie się do 
samodzielnej pracy. Przez ten okres pracow-
nik uzyskuje informacje z zakresu: organizacji 
bloku operacyjnego, podstawowych zagadnień 
z zakresu aseptyki, antyseptyki, zakażeń szpi-
talnych, podziału zadań pielęgniarki operacyj-
nej instrumentującej i pomagającej, instrumen-
towanie do zabiegów operacyjnych, współpraca 
w zespole, dokumentacja medyczna bloku ope-
racyjnego oraz standardy i procedury w pielę-
gniarstwie operacyjnym.

Pracownik uzyskuje informacje z za-
kresu;
-  Organizacji Bloku Operacyjnego
-  Bezpieczeństwa i higieny pracy
-  Prawidłowego poruszania się po bloku opera-

cyjnym.
-  Rodzaju przeprowadzanych operacji 
-  Podstawowych zagadnień zakresu aseptyki, 

antyseptyki, zakażeń szpitalnych
-  Podziału zadań pielęgniarki/położnej opera-

cyjnej instrumentującej i pomagającej
-  Instrumentowania (asystowania) do zabie-

gów operacyjnych
-  Asystowania pielęgniarce/położnej operacyj-

nej instrumentującej do zabiegów operacyj-
nych

-  Współpracy w zespole operacyjnym
-  Dokumentacji medycznej Bloku Operacyjne-

go
-  Standardów pielęgniarskiej praktyki klinicz-

nej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjne-
go

-  Procedur w pielęgniarstwie/położnictwie 
operacyjnym
Pierwszy tydzień – praca pod nadzorem 

pielęgniarki/położnej oddziałowej i men-
tora

Praca w systemie 7,35 h
1 dzień
-  rozmowa wstępna z pracownikiem- wyzna-

czenie osoby prowadzącej (mentora)
-  zapoznanie z zespołem
-  zapoznanie z rozkładem pomieszczeń 

w bloku Operacyjnym/topografi ą szpitala                     
i poszczególnych jednostek szpitala

-  uczestniczenie w raporcie pielęgniarskim

2 dzień
-  Przedstawienie zakres zadań, obowiązków, 

odpowiedzialności i uprawnień
-  Przedstawienie Regulaminu Szpitala
-  Zapoznanie z Ustawą o Działalności Leczni-

czej, Ustawą o Zawodach Pielęgniarki i Po-
łożnej Ustawą o Samorządzie Pielęgniarek 
i Położnych, Kodeksem  Etyki Zawodowej  
Polskiej Pielęgniarki i Położnej, Kartą  Praw  
Pacjenta

-  zapoznanie z organizacja pracy Bloku Ope-
racyjnego

-  szkolenie BHP na stanowisku pracy
-  przedstawienie organizacji stanowiska pracy 

pielęgniarki/położnej operacyjnej
-  zapoznanie z dokumentacją pielęgniarki/po-

łożnej operacyjnej
-  uczestniczenie w raporcie

3 dzień
-  uczestniczenie w raporcie
-  zapoznanie z zasadami aseptyki i antysepty-

ki
- zapoznanie zasadami poruszania się w Bloku 

operacyjnym i na Sali operacyjnej
-  higieniczne i chirurgiczne mycie rak
-  standardy, procedury, schematy, instrukcje

4 dzień
-  zapoznanie ze środkami dezynfekcyjnymi 

stosowanymi na bloku operacyjnymi przy-
gotowanie roztworów dezynfekcyjnych

-  dystrybucja leków stosowanych na bloku 
w asyście mentora- sprawdzian z działania 
leków

-  zasady przechowywania leków : maści, kro-
pli, płynów

5 dzień
-  zapoznanie ze sprzętem, narzędziami, apa-

raturą oraz zasadami ich dezynfekcji i stery-
lizacji

-  udostępnienie literatury dotyczącej pielę-
gniarstwa operacyjnego

Drugi tydzień- praca pod nadzorem mentora 
jako pielęgniarka/położna operacyjna pomaga-
jąca
1 dzień
-  zapoznanie z rozmieszczeniem sprzętu 

i aparatury medycznej 
-  obsługa stołu operacyjnego
-  obsługa przyrządu ssącego i utrzymanie 

w pełnej gotowości
-  zapoznanie z diatermia chirurgiczną- sposób 

przygotowania sprzętu, podłączenia, zasady 
działania aparatu

- obserwacja określonego zabiegu operacyjne-
go

2 dzień
-  zapoznanie z rodzajem materiału opatrunko-

wego
-  kontrola sterylności materiału opatrunkowe-

go, narzędzi i sprzętu medycznego
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- obserwacja określonego zabiegu operacyjne-
go

3 dzień
-  przygotowanie płynów, leków
-  przygotowanie środków dezynfekcyjnych
-  przygotowanie płynów dezynfekcyjnych
-  obserwacja określonego zabiegu operacyj-

nego
4 dzień
-  zapoznanie z obowiązująca dokumentacją 

(książka raportów, protokół pielęgniarki/po-
łożnej operacyjnej, okołooperacyjna karta 
kontrolna) 

-  obserwacja określonego zabiegu operacyj-
nego

5 dzień
-  przechowywanie materiałów   opatrunko-

wych i sterylnego sprzętu
-  zapoznanie z asortymentem magazynu ste-

rylnego
-  obserwacja określonego zabiegu operacyj-

nego
-  podsumowanie  i  ocena utrwalonych wiado-

mości
Trzeci tydzień- praca pod nadzorem men-
tora   jako pielęgniarka/położna operacyj-
na pomagająca
1,2,3 dzień
-  zapoznanie z materiałem szewnym
-  obserwacja określonego zabiegu operacyj-

nego
4 dzień
-  zapoznanie ze sprzętem jednorazowego 

użytku ( dreny, cewniki, butle do drenażu, 
trokary, redony itp.)

-  obserwacja określonego zabiegu operacyj-
nego

5 dzień
-  obserwacja określonego zabiegu operacyj-

nego
-  podsumowanie i ocena utrwalonych wiado-

mości
Czwarty tydzień- praca pod nadzorem 
mentora jako pielęgniarka/położna opera-
cyjna instrumentująca
1 dzień
-  chirurgiczne mycie rąk
-  metody nakładania sterylnego fartucha
-  metody nakładania sterylnych rękawic

2 dzień
-  przygotowanie stolika podstawowego
-  przygotowanie stolika Mayo

3 dzień
-  rozmieszczenie narzędzi i materiału dodat-

kowego na stoliku Mayo
4 dzień
-  zasady kontroli narzędzi, igieł, ostrzy i ma-

teriału z gazy
5 dzień
-  zasady instrumentowania
-  zachowanie zasad aseptyki

-  podsumowanie i ocena utrwalonych wiado-
mości

Piaty tydzień- praca pod nadzorem men-
tora jako pielęgniarka/położna operacyjna 
instrumentująca
1,2 dzień
- samodzielne przygotowanie zestawu narzę-

dzi i materiału dodatkowego do danego za-
biegu operacyjnego

- samodzielne instrumentowanie do danego 
zabiegu operacyjnego w asyście mentora

3,4 dzień
-  zasady postępowania z materiałem skażo-

nym po zabiegu operacyjny
- zasady postępowania ze sprzętem jednora-

zowego użytku
-  zasady postępowania z narzędziami  po za-

biegu operacyjnym
5 dzień
-  zasady postępowania z materiałem do ba-

dań bakteriologicznych, histopatologicznych
-  podsumowanie  i  ocena utrwalonych wiado-

mości oraz  nabytych  umiejętności
Szósty tydzień- praca pod nadzorem men-
tora i pielęgniarki/położnej oddziałowej
1,2 dzień
-  samodzielna praca  jako pielęgniarka/położ-

na operacyjna pomagająca do danego za-
biegu operacyjnego

3,4 dzień
-  samodzielna praca  jako pielęgniarka/położ-

na operacyjna instrumentująca do danego 
zabiegu operacyjnego

5 dzień
-  ocena przygotowania do samodzielnej pra-

cy jako pielęgniarka/położna operacyjna in-
strumentująca i pomagająca
Mentor  
Początkująca pielęgniarka operacyjna po-

winna mięć osobę do której będzie mogła się 
zwrócić w każdej sytuacji w razie problemów 
w pracy, w celu uzyskania cennych wskazówek 
i informacji potrzebnych w dalszym rozwoju. 
„Mentor - doświadczony nauczyciel, doradca, 
wychowawca, to osoba, od której się uczysz, 
poznajesz jego fi lozofi ę dotyczącą konkretnych 
zagadnień,”. Mentorem na bloku operacyjnym 
jest pracownik starszy stażem, mogący służyć 
własnym doświadczeniem, zdobytą wiedzą oraz 
mądrością. (Parasole Wray, 2003, s.77). Jest to 
osoba najlepiej utalentowana pedagogicznie. To 
on opiekuje się nowozatrudnionym pracowni-
kiem, wskazując drogę zawodową oraz poma-
gając w odnalezieniu się w nowej sytuacji życio-
wej. Podstawą pracy w zespole jest skuteczna 
współpraca zarówno z pielęgniarką operacyjną 
instrumentującą z pielęgniarką pomagającą, 
operatorem, asystą oraz anestezjologiem i pie-
lęgniarką anestezjologiczną. Mentor wprowadza 
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pracownika i ukazuje relacje jakie panu-
ją w zespole interdyscyplinarnym. Obec-
ność opiekuna - nauczyciela w adaptacji 
nowozatrudnionego członka personelu 
medycznego powoduje redukcje stre-
su i poczucia niepewności oraz chaosu. 
Pracownik ma poczucie, że ktoś nad nim 
czuwa i w każdej chwili może pomóc. 
1. Praca na bloku operacyjnym wywołu-

je u młodej pielęgniarki operacyjnej 
wiele pozytywnych jak i negatywnych 
emocji. Zabiegi operacyjne są dla 
niej duża dawką adrenaliny ale także 
źródłem stresu. Dlatego posiadanie 
„przy sobie” mentora daje nie tylko 
komfort psychiczny ale także poczu-
cie bezpieczeństwa.

2. Funkcja mentora kończy się wów-
czas, gdy mija 3 miesięczny okres 
próbny. Na koniec dydaktyk przepro-
wadza rozmowę z nowozatrudnioną 
pielęgniarką operacyjną przedsta-
wiając jej ocenę przygotowania do 
samodzielnej pracy jako pielęgniarka 
operacyjna i pielęgniarka pomagają-
ca. Po tym czasie nauczyciel prowadzi 
konsultacje z pielęgniarką oddziałową 
i wystawia pisemną ocenę pracowni-
kowi. 

3. W wielospecjalistycznym Boku Opera-
cyjnym pielęgniarka kolejno przecho-
dzi przeszkolenie w poszczególnych 
specjalnościach przez okres co naj-
mniej 3 miesięcy. Po tym okresie jest 
przydzielana do danej specjalności.

4. Podsumowanie
5. Praca dla nowozatrudnionej pielę-

gniarki operacyjnej, jest nie tylko 
ciężka i obciążająca ale także stre-
sująca. Każdy nowy pracownik musi 
mieć motywację i chęć do wykonywa-
nia pracy.

6. Nie każda pielęgniarka może i chce 
być instrumentariuszką. Dużą rolę 
odgrywa tutaj mentor, który uczy 
nową pielęgniarkę operacyjną. To od 
niego zależy czy szkolona instrumen-
tariuszka będzie się angażować w 
pracę, doszkalać czy też spocznie na 
laurach. 

7. Ale czy przy tak minimalnych nor-
mach zatrudnienia w blokach opera-
cyjnych pielęgniarki operacyjne mają 
możliwość szkolenia przez mentora?

8. Pamiętajmy my pielęgniarki ope-
racyjne : Najważniejsze jest do-
bro operowanego pacjenta.

Piśmiennictwo u autorki
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Rola i znaczenie edukacji 
pacjenta z przewlekłą chorobą nerek

mgr Ilona Starek 
Specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego, członek zespołu ds. pielęgniarstwa 

nefrologicznego OIPIP  Gliwickie Centrum Medyczne Oddział wewnętrzno - nefrologiczny
Bożena Guzik 
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 Fresenius Nephrocare Polska Sp.z o.o, Ośrodek Dializ w Zabrzu

Część II – Edukacja Pacjentów Dializowanych Otrzewnowo

 „Jedną z uznanych metod leczenia nerkozastępczego jest dializa otrzewnowa, która
 u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek, z zachowaną diurezą szczątkową 
powinna być zastosowana jako pierwsza opcja terapeutyczna. Dializa otrzewnowa 
wymaga wytworzenia dostępu do jamy otrzewnowej przy użyciu cewnika otrzew-
nowego zwanego cewnikiem Tenckhoff a. 

 W Polsce stosuje się dwie metody dializy otrzew-
nowej. Pierwsza to ciągła ambulatoryjna dializa 
otrzewnowa CADO, wymiana płynów dializacyjnych 
odbywa się w zależności od dawki dializy średnio 
cztery razy na dobę. Druga to automatyczna dializa 
otrzewnowa ADO wykonywana za pomocą specjalne-
go aparatu zwanego cyklerem w nocy podczas snu. 
Dializa otrzewnowa posiada wiele korzyści logistycz-
nych. Pacjent może dopasować leczenie do swojego 
trybu życia (CADO lub ADO), zestawy dializacyjne 
można łatwo zabrać ze sobą w podróż, brak wkłuć 
igieł, komfort dializy w domu, mniejsza liczba wizyt 
w stacji dializ porównaniu z hemodializą. Korzyści 
zdrowotne to: 
•  bardziej fi zjologiczna forma leczenia,
•  dłużej zachowana resztkowa funkcja nerek,
•  względna stabilność parametrów biochemicznych 

związana z ciągłością metody,
•  brak konieczności wytwarzania dostępu naczynio-

wego,
•  stabilny bilans płynów i połączony z tym mniejszy 

,,stres hemodynamiczny”,
•  ochrona przed zakażeniem wirusami zapalenia 

wątroby,
•  lepsza kontrola niedokrwistości,
•  dializa w warunkach domowych,
•  bardziej liberalna dieta,
•  lepsza jakość życia,
•  możliwość bycia niezależnym od szpitala,
•  zdecydowanie mniejsze obciążenie dla układu ser-

cowo – naczyniowego szczególnie u osób chorych 
na cukrzycę i w podeszłym wieku,
Edukacja pacjenta i opiekuna, przygotowanie 

psychiczne i emocjonalne ma radykalny wpływ na 

jakość życia i efekt leczenia człowieka przewlekle 
chorego. Ponadto dzięki edukacji pacjenci łatwiej 
adaptują się w chorobie, oraz rzadziej przejawiają 
zachowania depresyjne. Działalność edukacyjna jest 
bardzo ważnym elementem na każdym etapie lecze-
nia, ponieważ świadomy pacjent to pacjent współ-
pracujący z zespołem terapeutycznym.

Metoda dializy otrzewnowej jest metodą w któ-
rej pacjent i jego rodzina muszą się zaangażować 
w proces leczenia. 

Praca edukacyjna z pacjentem wymaga od ze-
społu terapeutycznego zaangażowania, cierpliwości, 
wyrozumiałości, a także empatii. Indywidualne przy-
gotowanie pacjenta i rodziny do prowadzenia dializy 
otrzewnowej, a także kompleksowa współpraca z ze-
społem terapeutycznym ma ogromny wpływ na ogra-
niczenie występowania infekcyjnych i nieinfekcyj-
nych powikłań mogących wystąpić w czasie leczenia 
metodą dializy otrzewnowej. Włączenie osób bliskich 
w proces leczenia nie jest łatwym zadaniem. Bywa 
i tak że rodziny, które sprawiają wrażenie chętnych 
do współpracy po pewnym czasie wycofują się. Wy-
nika to częściowo ze stresu, wzięcia odpowiedzial-
ności, pozornym brakiem czasu, niechęcią włączenia 
się w proces leczenia drugiej osoby, czy też wypa-
leniem. Pielęgniarka szkoląca ocenia profi l pacjen-
ta, modyfi kuje program edukacyjny pod względem 
czasu ,zmiany kolejności tematów i technik szkole-
nia. Na bieżąco ocenia stopień realizacji programu , 
wiedzę oraz umiejętności pacjenta i/ lub opiekuna.

Nadrzędnym celem szkolenia pacjenta i/lub jego 
opiekuna jest nauczenie go samodzielnego wyko-
nania wymiany płynu dializacyjnego, wykonania 
opatrunku na ujściu cewnika dializacyjnego. w wa-
runkach domowych a także umiejętności wczesnego 
rozpoznawania powikłań dializacyjnych. 
Podstawową zasadą szkolenia pacjentów dializowa-
nych otrzewnowo jest:
• jeden chory szkolony przez jedną pielęgniarkę
• działanie poprzez różne formy odbioru danych( 

przekaz słowny, słowo pisane, obrazy dotyk)
• dostosowanie formy przekazu do możliwości 

chorego. 
Specyfi czną grupę pacjentów wśród dializowanych 
otrzewnowo stanowią chorzy niewidomi bądź słabo 
widzący .W stosunku do tej grupy należy stosować 
nieco inne metody szkolenia .Zakres wiedzy jest taki 
sam jak dla chorego widzącego a edukacja odbywa 
się na zasadach treningu. Do zasad tych zaliczamy;
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• nauka metodą ,,słowo-dotyk’’ – pielęgniarka szko-
ląca każdy element sprzętu dokładnie opisuje a 
następnie pozwala na dotknięcie go przez pacjenta

• o ile to możliwe używa porównań do przedmiotów 
które pacjent znał z okresu gdy widział

• zwraca się zawsze do pacjenta a nie opiekuna
• opiekun pełni funkcję osoby wspierającej w czynno-

ściach w których pacjent niewidomy/ słabo widzący 
sobie nie radzi i wyraźnie tylko na jego prośbę

• pielęgniarka czynności związane z podłączeniem 
i rozłączeniem od systemu oraz założenie koreczka 
zabezpieczającego powtarza z pacjentem tak dłu-
go jak wymaga tego sytuacja

• pomaga dobrać optymalny układ dłoni indywidual-
ny dla każdego niewidomego/ słabo widzącego aby 
podłączenie i rozłączenie od systemu nie sprawia-
ło choremu trudności 

Program szkolenia podzielony jest na pięć blo-
ków tematycznych i składa się z części teore-
tycznej i praktycznej:
1. Podstawowe wiadomości o dializie. Rola 

jamy i błony otrzewnowej w procesie dializy, spo-
sób usuwania nadmiernej ilości wody z organizmu 
oraz toksyn mocznikowych. Wyjaśnia się choremu 
podstawowe pojęcia takie jak: dializa otrzewno-
wa, (Ciągła Ambulatoryjna Dializa Otrzewnowa 
lub Automatyczna Dializa Otrzewnowa), cewnik, 
wymiana płynu dializacyjnego, zaleganie, drenaż. 
Następnie poznaje płyny dializacyjne: rodzaje 
płynów i ich działanie oraz rola jaką pełnią, daw-
kę dializy. Kolejnym krokiem jest zaznajomienie 
pacjenta ze sprzętem do dializ otrzewnowych.

2. Higiena i aseptyka. W tym bloku omawia się 
higienę pomieszczeń w których pacjent będzie 
przeprowadzał dializę, higienę rąk i całego ciała, 
postępowanie z odpadami dializacyjnymi, prze-
chowywanie sprzętu do dializ.

3. Metoda CADO lub ADO. Pacjent uczy się zabie-
gu dializy otrzewnowej (przygotowanie worków z 
płynem dializacyjnym do zabiegu, przygotowanie 
pomieszczenia i sprzętu, dokonanie wymiany pły-
nu zgodnie z procedurą, nauka obsługi cyklera, 
podłączenie do zabiegu i jego monitorowanie, za-
kończenie zabiegu). W tym bloku pacjent także 
uczy się klinicznych i technicznych powikłań dia-
lizy otrzewnowej. TAKICH JAK: zapalenie ujścia, 
tunelu cewnika, zapalenie otrzewnej oraz otrzy-
muje informacje na temat nie infekcyjnych po-
wikłań DO (zagięcie cewnika, obecność włóknika, 
przepuklin ,zacieków ,zrostów w obrębie jamy 
otrzewnej)

4. Cewnik, ujście zewnętrzne, dren łączący pa-
cjenta. W tym bloku tematycznym pacjent uczy 
się pielęgnacji ujścia cewnika otrzewnowego (co-
dziennej kontroli i pielęgnacji, praktycznej zmiany 
opatrunków).

5. Dieta chorych dializowanych otrzewnowo. 
Pacjent zostaje zapoznany z zasadami dietetycz-
nymi (zapotrzebowanie na białko, sód, potas, fos-
for i wapń, omawia się gospodarkę wodno-elek-
trolitową oraz przykładowe jadłospisy). 

Po przebytym procesie edukacyjnym pacjent diali-
zowany otrzewnowo powinien:
• perfekcyjnie opanować poprawną technikę mycia 

rąk
• perfekcyjnie opanować technikę i procedurę wy-

konania ręcznej wymiany płynu dializacyjnego
• umieć przygotować i obsługiwać cykler( dotyczy 

chorych dializowanych metoda ADO)

•  umieć poprawnie wykonać opatrunek przy ujściu 
cewnika Tenckhoff a

•  znać sposób i zasady podawania leków dootrzew-
nowo

•  znać zasady prowadzenia karty dializ
•  umieć poprawnie wykonać pomiar ciśnienia tętni-

czego, ewentualnie pomiar glikemii
•  opanować podstawowe wiadomości na temat dia-

lizy otrzewnowej
•  wiedzieć jak przygotować miejsce do dializy w domu
•  umieć ocenić stan nawodnienia organizmu 

umieć zapobiegać oraz znać przyczyny i objawy 
dializacyjnego zapalenia otrzewnej

•  wiedzieć jak postępować w nagłych i nieprzewi-
dzianych sytuacjach

•  stosować odpowiednią dietę
•  znać i przestrzegać zasady dotyczące przechowy-

wania i podgrzewania płynów i sprzętu do dializy 
otrzewnowej
Pacjent wyszkolony to taki chory który czuje 

się bezpiecznie wykonując samodzielnie wymiany 
płynów dializacyjnych, potrafi  obserwować i prawi-
dłowo reagować na mogące wystąpić powikłania w 
trakcie leczenia Powinien mieć świadomość tego, że 
teraz wiele decyzji dotyczącej dializy będzie podej-
mował samodzielnie, ale zawsze będzie pod opieką 
profesjonalnego zespołu medycznego. Cały proces 
edukacji pacjenta dializowanego otrzewnowo jest 
realizowany ściśle według programu jaki obowiązuje 
w danym ośrodku. Jest to proces ciągły, który nale-
ży kontynuować także w trakcie leczenia już dializą 
otrzewnową. Polega on na obserwacji pacjenta przy 
każdym kontakcie z nim, w jaki sposób wykonuje 
on zabieg oraz czynności z nim związane. Podczas 
wizyt kontrolnych należy także sprawdzać systema-
tycznie wiedzę teoretyczną pacjenta co pozwala wy-
łapać ewentualne błędy popełniane przez chorego. 
Ma to ogromny wpływ na zapobieganie powikłaniom 
dializacyjnym a co za tym idzie na jakość życia i po-
zytywne efekty leczenia.
Podsumowanie 

Dializa otrzewnowa jest bardzo wartościową me-
todą leczenia nerkozastępczego. Pozwala ona pa-
cjentowi na prowadzenie niezależnego trybu życia 
ponieważ jest formą terapii domowej. Jej powodze-
nie jest ściśle uzależnione od całkowitego zaangażo-
wania chorego i opiekuna w proces leczenia i współ-
pracę z wykwalifi kowanym personelem medycznym. 
Wymaga to od pacjenta ścisłej znajomości zasad 
leczenia dializy otrzewnowej (CADO/ADO), prze-
strzegania higieny osobistej i mycia rąk oraz zasad 
aseptyki podczas wykonywania dializy. Wszystko 
to jest uzależnione od poprawnie przeprowadzonej 
edukacji. Bardzo ważnym czynnikiem edukacyjnym 
pacjentów dializowanych otrzewnowo jest opraco-
wanie programu szkoleniowego który przynosiłby 
niekwestionowane efekty terapeutyczne, opracowa-
nego przez przygotowany do tego fachowy zespół 
terapeutyczny w skład którego wchodzi lekarz, pie-
lęgniarka, psycholog i dietetyk. Program ten powi-
nien uwzględniać indywidualne możliwości i potrzeby 
pacjenta i jego opiekuna. Odpowiednio prowadzo-
na edukacja pozwoli pacjentowi uzyskać niezbędną 
wiedzę na temat prowadzenia dializy otrzewnowej w 
domu i radzenia sobie z niepożądanymi sytuacjami. 
Szkolenie pacjentów przez profesjonalny personel 
pielęgniarski przyczynia się do uzyskania dobrego 
efektu terapeutycznego co skutkuję lepszą jakości 
życia tych chorych.

Piśmiennictwo u autorek
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Wyniki Konkursu 
„Wzorowo leczona rana”

Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie trzech nagród za zdobycie I, II, III miejsca oraz 
dwóch wyróżnień miało miejsce w dniu 31.03.2017 roku na V Ogólnokrajowej konferencji  na-
ukowo – szkoleniowej „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych i przewlekłych” w Domu 
Lekarza w Katowicach .

Laureaci  konkursu „Wzorowo leczona 
rana”:

I miejsce
  dr. n. med. Marcin Kucharzewski, 
 st. pielęgniarka Halina Hanzlik 
 Samodzielny Publiczny Szpital Klinicz-

ny Nr 7 ŚUM im. prof. Leszka Gieca, 
Katowice – Ochojec, Poradnia Chirurgii 
Naczyniowej.

 Województwo Śląskie

II miejsce 
  Katarzyna Bryła – Warzecha, licencjat 

z pielęgniarstwa, specjalizacja w dzie-
dzinie opieki długoterminowej.

 Samodzielny Publiczny ZOZ w Głubczy-
cach.

 Województwo Opolskie

III miejsce 
  mgr Anna Szkamruk, pielęgniarka 

opatrunkowa, 
 mgr Ewa Chmielewska, 
 Prof. dr hab. n. med. Tomasz  

Mazurkiewicz, 
 dr. n. med. Robert Kołodziej, 
 dr. n. med. Marek Krosman, 
 lek. med. Grzegorz Glazer, 
 lek. med. Łukasz Głodek
 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 

Nr 4 w Lublinie, Oddział Ortopedii i Trau-
matologii.

 Województwo Lubelskie

Wyróżnienia
I –  mgr piel. Monika Aleksy – Polipow-

ska, specjalizacja w dziedzinie opieki 
paliatywnej.

 Podmiot Leczniczy Zakon Posługujących 
Chorym Ojcowie Kamilianie

 Oddział medycyny paliatywnej  
 Województwo Śląskie

II –  Beata Bartoszewska, licencjat z pie-
lęgniarstwa, specjalizacja w dziedzinie 
pielęgniarstwa diabetologicznego.

 Poradnia leczenia i pielęgnacji ran prze-
wlekłych prowadzona w ramach indywi-
dualnej praktyki pielęgniarskiej.

 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału ob-
serwacyjno – zakaźnego w Szpitalu Ślą-
skim w Cieszynie.

 Przewodnicząca komisji przestrzegania 
standardu profi laktyki , pielęgnacji i le-
czenia odleżyn. 

 Województwo Śląskie

mgr piel.Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu Pielęgniarstwa 

Chirurgicznego i Transplantacyjnego 
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa 

Onkologicznego przy OIPIP w Katowicach

I miejsce konkurs wzorowo leczona rana.
Od lewej Halina Hanzlik, Marcin Kucharzewski, 
Iwona Woźniak
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„ONKOLOGIA W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII „ONKOLOGIA W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII „ONKOLOGIA W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII 
W ASPEKCIE PRACY BLOKU OPERACYJNEGO”W ASPEKCIE PRACY BLOKU OPERACYJNEGO”W ASPEKCIE PRACY BLOKU OPERACYJNEGO”

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

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii UrazowejSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii UrazowejSamodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
w Piekarach Śląskich im Janusza Daabaw Piekarach Śląskich im Janusza Daabaw Piekarach Śląskich im Janusza Daaba

Zapraszają:Zapraszają:Zapraszają:

do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej 
Pielęgniarek Operacyjnych, która odbędzie się Pielęgniarek Operacyjnych, która odbędzie się Pielęgniarek Operacyjnych, która odbędzie się 

  09 czerwca 2017r. w godzinach 9,00-13,4009 czerwca 2017r. w godzinach 9,00-13,4009 czerwca 2017r. w godzinach 9,00-13,40

Miejsce :Miejsce :Miejsce :  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im Janusza Daaba    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im Janusza Daaba    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im Janusza Daaba  
w Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, sala audiowizualna Radiologiaw Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, sala audiowizualna Radiologiaw Piekarach Śląskich ul. Bytomska 62, sala audiowizualna Radiologia

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 i nadesłanie Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie zgłoszenia i nadesłanie Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie zgłoszenia i nadesłanie 
jej do dniajej do dniajej do dnia  19 maja 2017   19 maja 2017   19 maja 2017 roku. na adres mail roku. na adres mail roku. na adres mail izba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.plizba@izbapiel.katowice.pl

mgr piel Danuta Siemiątkowska - Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnegomgr piel Danuta Siemiątkowska - Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnegomgr piel Danuta Siemiątkowska - Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego
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Relacja z konferencji

Bezpieczna Pielęgniarka = Bezpieczny Pacjent  
  Krystyna Klimaszewska 

mgr pedagogiki socjalnej, specjalista organizacji i zarządzania,  
przewodnicząca  PTP ZO  w Katowicach ,Członek Naczelnego Sądu 

przy NRPiP w Warszawie, Szpital Rejonowy w Raciborzu
    

Bezpieczna Pielęgniarka= Bezpieczny Pacjent to temat przewodni tegorocznego fi nałowego 
XII Konkursu Pielęgniarka Roku 2016, ale również wojewódzkie oddziały Polskiego Towarzystwa 
Pielęgniarskiego organizują konferencje i debaty pod takim że hasłem. Z inicjatywy Zarzą-
du Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w dniach 18-19 marzec 2017 r. 
w Ustroniu odbyła się Konferencja Naukowo- Szkoleniowa, podczas której została za-
prezentowana tematyka bezpieczeństwa pielęgniarki, które to jest nieodzownym elementem 
wykonywania zawodu tworząc bezpieczne środowisko pacjenta w czasie procesu hospitalizacji.

Konferencję rozpoczęła Przewodnicząca ZO 
TPP w Katowicach mgr Krystyna Klimaszewska 

przedstawiając ważną 
problematykę w świe-
tle zmian społeczno- 
gospodarczych ale i 
demografi cznych oraz 
fl uktuacji personelu 
pielęgniarskiego w or-
ganizacji tj. Bezpiecz-
na Pielęgniarka = 
Bezpieczny Pacjent- 
wprowadzenie

Zaznaczyła, że od 
wielu lat ICN (Między-
narodowa Rada Pie-
lęgniarek), która jest 
federacją 130 krajo-
wych stowarzyszeń 
pielęgniarek reprezen-
tując interesy milionów 
pielęgniarek na świecie 
porusza problem bez-

pieczeństwa pielęgniarek. Organizacja ta, kierowana 
przez pielęgniarki dla pielęgniarek, zabiera głos na fo-
rum międzynarodowym w imieniu pielęgniarek i dba 
o zapewnienie wysokiej jakości opieki dla wszystkich 
oraz dobrej polityki w zakresie ochrony zdrowia na 
poziomie globalnym. Dokumenty stanowiące dowody 
działań w tym zakresie to między innymi:

• Światowe Zgromadzenie Zdrowia od roku 
1979 podkreśla wartość pracy pielęgniarek dla 
społeczności świata i potrzebę spotęgowania 
świadczeń pielęgniarek i położnych, włącznie z 
zapewnieniem im bezpiecznego i zdrowego śro-
dowiska pracy

• Stanowisko PTP z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie 
bezpieczeństwa pacjentów

• Stanowisko PTP z dnia 13 marca 2009 r. w spra-
wie dokumentu „ Zielona Księga w sprawie pra-
cowników służby zdrowia w Europie”

• materiały ICN, przetłumaczonych za zgodą Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z dnia 7 
grudnia 2006 r. „ Odpowiednia obsada pielę-
gniarska ratuje życie pacjentów”

• Stanowisko XV Krajowego Zjazdu Delegatów 
Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z dnia 
27 listopad 2009 r. w sprawie zapobiegania eks-
pozycji na czynniki biologiczne wśród personelu 
pielęgniarskiego 

• Stanowisko PTP w sprawie podnoszenie i prze-
mieszczanie pacjentów

• materiały ICN, przetłumaczonych za zgodą Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego z listopa-
da 2007r. „Zarządzanie zdrowiem i bezpieczeń-
stwem w miejscu pracy”

• Kampania społeczno- edukacyjna 2005 r. „Akre-
dytacja- jakość i bezpieczeństwo opieki” 

• 19 kwietnia 2012 r. odbył się I Kongres Ekspo-
zycji Zawodowej. Przyjazne środowisko pracy to 
także wypracowanie modelu adaptacji zawodo-
wej przyjaznej pracownikom. PTP wydało wiele 
publikacji ICN, w których menedżerowie w pie-
lęgniarstwie znajdą porady, jak zarządzać m.in. 
wielopokoleniowym personelem, prowadzić 
mentoring w pielęgniarstwie, budować strategię 
bezpiecznego środowiska pracy i ograniczać ry-
zyko zdarzeń niepożądanych

• Poniżej podano strony internetowe, zawierające 
informacje na temat programów zdrowotnych w 
środowisku pracy, organizacji rządowych i po-
zarządowych na świecie, zajmujących się zdro-
wiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy:

• www.osha.europa.ue/OSHA www.hwi.osha.eu-
ropa.eu/ www.frontlinefoundation.org www.he-
althsystem.virginia.edu/internet/epinet www.
ilo.org/public/english/dialogue/sector/sectors/
health.htm www.ilo.org/public/english/support/
publ/pdf/guidelines.pdf www.jicosh.gr.jp/en-
glish/guideline/oshms.html www.osh.govt.n.z./
order/catalogue/284.shml 

• www.osha.gov/SLTC/etools/hospital www.
osha.gov/SLTC/etools/nursinghome/index.html 
www.osha.gov/SLTC/etools/safetyhealth/in-
dex.html www.osha.gov/SLTC/etools/hospital/
mainpage.html www.osha.gov/SLTC/etools/
nursinghome/index.html www.osha.gov/SLTC/
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etools/safetyhealth/index.html www.paho.org. 
www.kosha.or.kr www.tdict.org 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
kontynuuje serię wydawnictw poświęconych 
ochronie zdrowia pracujących, ze szczególnym 
zwróceniem uwagi ochronie zdrowia pracow-
ników medycznych. 

 Krystyna Klimaszewska stwierdziła, że zacho-
wanie zasad bezpieczeństwa na stanowiskach pracy 
regulują akty normatywne, zapewniając jednocze-
śnie odpowiedni poziom oraz rodzaj wyposażenia 
placówek ochrony zdrowia. Mamy prawo domagać 
się pracy w warunkach bezpiecznych, które gwa-
rantują nam chociażby przepisy prawne, np. Kodeks 
pracy, Prawo farmaceutyczne, Prawo atomowe itp. 
Pielęgniarki chcąc pozostać ideałom fi lozofi i pielę-
gniarskiej odstępują od walki o siebie, na korzyść 
pacjentów w myśl idei – najważniejszy jest pacjent, 
jego dobro. Dla jego dobra chcą u czynić wszystko 
co jest możliwe, często zapominając o własnym bez-
pieczeństwie, traktując zawód jako posłannictwo. 
Należy także zwrócić uwagę na wydajność pracy 
istniejącego personelu. Wydajny personel zmniej-
sza zapotrzebowanie na większą liczbę pielęgniarek. 
Zdrowe środowisko pracy jest istotnym czynnikiem 
wpływającym
•  na wzrost satysfakcji z pracy
•  wzmocnienia przywiązania pracowników do 

miejsca pracy 
•  poprawę jakości świadczonych usług

Bezpieczeństwo pacjenta stało się sprawą prio-
rytetową gdyż, jak donoszą statystyki, co najmniej 
10% pacjentów doświadcza niepożądanego zdarze-
nia podczas procesu leczenia.

W czasie trwania konferencji zaprezentowano za-
gadnienia:

Mgr Anna Kliś- Stacja Dializ, 
Szpital Wojewódzki, Bielsko-Biała

Agresja w palcówkach ochrony zdrowia
Agresja i przemoc w palcówkach ochrony zdro-

wia stały się alarmującym i coraz dotkliwiej odczu-
wanym światowym problemem. Zgodnie z defi nicją 
Światowej Organizacji Zdrowia, aktem agresji okre-
śla się przemoc, która jest celowym użyciem siły 
fi zycznej lub władzy, sformułowanymi jako groźba 
lub rzeczywiste użycie, skierowane przeciwko sa-
memu sobie, innej osobie, grupie lub społeczności. 
Niezależnie od rodzaju przemocy jej skutkiem są 
zaburzenia w sferze funkcjonowania zawodowego, 
społecznego oraz zdrowia fi zycznego i psychicznego 
ofi ar. Badania naukowe prowadzone zarówno w kra-
ju, Europie, jak i na świecie wskazują na pielęgniarki 
jako grupę najbardziej narażoną na akty agresji w 
placówkach ochrony zdrowia. Zachowania agresyw-
ne pojawiają się w każdym oddziale, natomiast naj-
częściej stosowaną formą jest agresja werbalna (np. 
wyzwiska, obrażanie). Pielęgniarki doznają prze-
mocy w większości przypadków od pacjentów, ale 
również od rodzin pacjentów i innych pracowników 
placówki leczniczej. Skutkiem jest lękowe nastawie-
nie, które przyczynia się do unikania i wycofywania 
z własnych obowiązków. Ponadto zachowania agre-
sywne uruchamiają wśród personelu medycznego 
różnorodne emocje i skojarzenia wiążące się z ich 
osobistym doświadczeniem, co może wpływać na 
sposób traktowania pacjenta, a w konsekwencji na 

proces leczenia. Zasadne zatem staje się wdrożenie 
do programu nauczania zawodów medycznych tech-
nik radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy.

W wystąpieniu omówiono przyczyny agresji 
związane z pobytem w placówkach ochrony zdro-
wia, rodzaje przemocy, monitorowanie przypadków 
agresji, skutki oraz sposoby reagowania na zacho-
wania agresywne.

Mgr Mariola Śleziona, 
Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach 
Epidemia strachu – działania prewencyjne w 
środowisku osób chorych zakaźnie. 

Przedstawiła istotę prowadzenia ćwiczeń epi-
demiologicznych na wypadek wybuchu epidemii i 
prowadzenie nadzoru nad nowymi ogniskami cho-
robowymi. Działania medyczne podejmowane w 
środowisku osób chorych zakaźnie muszą być na-
cechowane najwyższym stopniem ostrożności, dużą 
świadomością zagrożeń, bezwzględnym przestrze-
ganiem procedur, skupieniem i znajomością sposo-
bów ochrony przed patogenami. Dla bezpieczeństwa 
personelu medycznego dostępne muszą być środki 
ochrony osobistej, szczepionki, odpowiedni sprzęt 
i właściwe środki odkażające. Personel musi być 
przeszkolony i zaznajomiony z procedurami ścisłej 
izolacji, reżimu sanitarnego, kwarantanny, izolacji 
ochronnej itp. Chorzy chronieni są przed rozprze-
strzenianiem się patogenów przez izolację, pro-
cedury medyczne (mycie rąk, rękawiczki, środki 
odkażające, sprzęt jednorazowy, sterylizację itp.) 
W środowisku chorych zakaźnie pojęcia takie jak: 
sanityzacja, sterylizacja, dekontaminacja, asepty-
ka, antyseptyka muszą być znane i stosowane. Dla 
ochrony personelu medycznego opracowano proce-
durę poekspozycyjną na wypadek kontaktu bezpo-
średniego z patogenem.

 Bezpieczeństwo społeczeństwa w zakresie 
ochrony przed chorobami zakaźnymi w ogromnej 
mierze zależy od budowania świadomości społecz-
nej, działalności edukacyjnej, wprowadzanie pro-
gramów zdrowotnych, programów szczepień, badań 
przesiewowych oraz działań naukowych mających 
na celu opracowanie szczepionek, surowic i leków 
antywirusowych. 

Mgr Agnieszka Foltyn, 
Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach 
Narażenie personelu zatrudnionego w stacjo-
narnych oddziałach psychiatrycznych na za-
chowania agresywne pacjentów a ocenę od-
czuwanego stresu w pracy zawodowej. 
Zachowania agresywne pacjentów wobec personelu 

Relacja z konferencji
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medycznego, zatrudnionego w oddziałach psychia-
trycznych stanowią złożony problem. Wynika on z 
faktu wieloczynnikowych uwarunkowań zarówno 
środowiskowych, jak i związanych z konstrukcją 
psychiczną jako całokształtem cech psychicznych 
oraz fi zycznych (wrodzonych, nabytych) stanowią-
cych o charakterystycznym sposobie reagowania. 

 Mgr Grażyna Bonek- Wytrych 
Wpływ kierowniczej kadry pielęgniarskiej na 
tworzenie kultury organizacyjnej, organizację 
pracy i jakość usług medycznych na podstawie 
opinii pielęgniarek. 

Istota kompleksowego zarządzania jakością 
(TZJ)  powinna tkwić w tym, aby zmobilizować oraz  
zjednoczyć potencjał wszystkich pracowników w sta-
łym dążeniu do zadowolenia klientów. Powinni oni 
brać udział w  doskonaleniu procesów  pracy, plano-
waniu i wykonywaniu programów na  rzecz jakości. 
TZJ oznacza, że kultura danej organizacji  wyzna-
cza i wspiera stałe dążenie do zadowalania  klientów 
zewnętrznych oraz wewnętrznych za  pomocą zinte-
growanego systemu metod, narzędzi    i szkolenia. 
Kultura organizacyjna  współtworzy tożsamość  or-
ganizacji, a kulturę organizacyjną współtworzą  lu-
dzie w niej zatrudnieni. Kultura organizacyjna prze-
jawia się  w reakcjach, zachowaniach jednostek 
i grup, w  ich opiniach, postawach, w sposobie po-
dejścia do  problemów, w ich rozwiązywaniu, a także 
w  wyposażeniu i estetyce miejsca pracy. Mówimy o 
pozytywnej kulturze organizacyjnej  wówczas, gdy 
pracownicy są dumni z tego, co i jak  czynią, da-
rzą się zaufaniem, myślą pozytywnie,  pracują ze-
społowo, pomagają sobie, są skłonni do  podejmo-
wania pewnego ryzyka, czują się  odpowiedzialni. 
Kultura negatywna przejawia się w tym, że ludzie 
są  zajęci ochroną samych siebie, swoich stano-
wisk,  utrzymaniem „status quo”. Tracą energię na  
niesnaski i pomówienia, nie podejmują ryzyka, bo  
w przypadku niepowodzenia czekają ich negatyw-
ne  komentarze, wrogi ton, kary. Kierownicy są  
szanowanymi liderami posiadającymi duże  umie-
jętności teoretyczne i praktyczne z zakresu  za-
rządzania grupą pracowników, dbają o prawidłowe 
organizowanie pracy,  o rozwój zawodowy pielęgnia-
rek oraz wywierają  większy wpływ na  określone 
i pożądane zachowania  pracowników w organizacji.
Dzięki kulturze organizacyjnej wytworzonej przez  
„nowych kierowników” nakłady na kontrolę  minima-
lizują się na rzecz kontroli pośredniej lub  samokon-
troli podległych pracowników. Zmiana pokoleniowa 
na stanowiskach  kierowniczych w pielęgniarstwie 
jest wyraźna na  przestrzeni ostatnich  lat i jej efek-
tem jest  obejmowanie w/w stanowisk przez osoby  
posiadające wyższe wykształcenie, studia  podyplo-
mowe (głównie z zakresu zarządzania)      oraz spe-
cjalizacje pielęgniarskie.

Mgr Lucyna Graf , Studium Doktoranckie, 
Zakład Filozofi i i Bioetyki Katedry Nauk 

Społecznych i Humanistycznych, Wydział 
Nauk o Zdrowiu, SUM w Katowicach 

Czynniki ryzyka zawodowego pielęgniarek 
pracujących w opiece długoterminowej 

Zachodzące zmiany demografi czne dotyczące 
starzenia się społeczeństwa, wpływają na zwięk-

szenie się liczby pacjentów wymagających opieki w 
tym długoterminowej. Należy podkreślić, że wśród 
starzejącego się społeczeństwa znajdują się, rów-
nież pracujące pielęgniarki, które mają zmniejszone 
możliwości psychofi zyczne i odczuwają coraz więk-
sze dolegliwości, zwłaszcza ze strony układu mię-
śniowo-szkieletowego. Świadczenia pielęgniarek 
pracujących w opiece długoterminowej mają cha-
rakter wielozadaniowy, wymagają dobrego stanu 
zdrowia oraz sprawności zarówno umysłowej, jak 
i fi zycznej. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne 
obarczone są narażeniem na wiele czynników, któ-
re są przyczyną obciążeń w pracy i mogą wpływać 
negatywnie na ich zdrowie. Pielęgniarki zapada-
ją na choroby, ponoszą ryzyko urazów, wypadków 
w miejscu pracy, co znów może być przyczyną ich 
niezdolności do wykonywania zawodu. W niniejszej 
pracy dokonano próby analizy badań innych auto-
rów, dotyczących występowania zagrożeń zawo-
dowych u pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych. 
Na podstawie przeprowadzonej analizy wynika, że 
czynniki zagrożeń są nieuniknione, lecz, żeby temu 
zapobiec konieczna jest wiedza samych pielęgniarek 
dotycząca czynników i zagrożeń związanych z ich 
pracą, znajomość procedur oraz udzielanie świad-
czeń zgodnie z nimi, stworzenie odpowiednich wa-
runków do pracy, między innymi, jeśli to możliwe, 
z zastosowaniem urządzeń pomocniczych i zgodnie 
z zasadami ergonomii.

Mgr piel. Aneta Trzcińska 
Zakład Propedeutyki Pielęgniarstwa, 

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, 
SUM w Katowicach. 

Ekspozycja zawodowa 
Problem ekspozycji zawodowej jest bardzo trud-

ny, ponieważ na jego występowanie wpływa wiele 
czynników, a odpowiedzialność za ekspozycję spo-
czywa na wszystkich szczeblach systemu opieki 
zdrowotnej: począwszy od niskich zarobków, przez 
zaniedbania pracodawców (brak bezpiecznego 
sprzętu i odpowiednich szkoleń personelu) aż po sa-
mego pracownika i jego nieuwagę, zaniedbania czy 
brak chęci udziału w szkoleniach i korzystania z bez-
piecznego sprzętu. 

Bez względu na aspekty, w których ekspozycję 
zawodową będziemy rozpatrywać, należy pamiętać, 
że najważniejszy jest człowiek – jego zdrowie i bez-
pieczeństwo. 

Pamiętajmy, że ekspozycja zawodowa jest 
jednym z najpoważniejszych zagrożeń zdrowia 
i bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

Mgr Anna Kępka, 
Przewodnicząca Koła PTP w Jaworznie

Czynniki ryzyka zakażenia wirusem HCV w pla-
cówkach ochrony zdrowia 

Szczególnie niebezpieczny dla funkcjonowania 
wątroby jest wirus HCV, który jest przyczyną wiru-
sowego zapalenia wątroby typu C, marskości wą-
troby lub raka wątroby. Wirus HCV wykryto w 1989 
roku. Nazywany „cichym zabójcą” gdyż zakażenie 
przebiega bezobjawowo przez długie lata pozosta-
je niewykryte (nawet 10-20 lat) a wykrycie często 
jest zupełnie przypadkowe. Zaliczany jest do klasy 
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pierwszej czynników ryzyka powstania choroby no-
wotworowej. Źródłem zakażenia wirusem HCV jest 
człowiek będący nosicielem wirusa jak i chory na 
WZW. Wirusem HCV można się zarazić drogą krwi.

Gdzie i kiedy możemy zarazić się wirusem HCV ;
• w placówkach medycznych podczas zabiegów 

z przerwaniem ciągłości skóry, przetoczenia 
krwi przed 1992 rokiem

• podczas zabiegów kosmetycznych, wizyty 
u fryzjera

• w gabinecie tatuażu
• używanie tych samych przyborów przez do-

mowników np.; cążki do wycinania skórek, 
maszynka do golenia

• podczas stosunku płciowego, stosowania do-
żylnych narkotyków

• podczas uprawiania sportów kontaktowych 
w sytuacji gdy dochodzi do uszkodzenia ciała

WZW typu C rozpoznaje się wykonując badanie 
anty – HCV. Pozytywne badanie anty -HCV wymaga 
przeprowadzenia testu HCV-RNA określając w ten 
sposób genotyp wirusa (badanie wykonuje się me-
todą RT-PCR).

Wykrycie zakażenia wirusem nie jest „wyrokiem” 
a wczesne wykryjcie wirusa gwarantuje skuteczne 
leczenie i uniknięcie powikłań. Okres wylęgania trwa 
od 2 do 6 m-cy Leczenie trwa od 2 – 48 tygodni. 
W ostrym WZW C leczenia jest objawowe W prze-
wlekłym WZW C leczenie prowadzi się w tzw; pro-
gramach lekowych – 80% zakażeń wirusem HCV 
przechodzi w stan przewlekły.

Dlaczego warto mówić o HCV;
• Mało osób wie o swoim zakażeniu
• Nie ma zabezpieczenia przed wirusem w po-

staci szczepionki
• Zakażenie przez wiele lat jest bezobjawowe 

im później wykryte zmniejsza szanse na sku-
teczne leczenie

• Nie leczone może prowadzić do groźnych po-
wikłań

mgr Maria Żalińska, Czło-
nek Koła PTP w Jaworznie

Problem zakażenia wirusem HCV u kobiet cię-
żarnych i po porodzie 

Wirus HDV ma wyjątkowe właściwości, jego ma-
teriał genetyczny jest umieszczony w materiale „za-
pożyczonym” od wirusa HBV; zakażenie następuje 
jedynie jednocześnie z HBV lub jako nadkażenie 
HDV u osoby już zakażonej HBV.

Wirus powodujący zapalenie wątroby typu G - 
może się wiązać z zapaleniem wątroby, marskością 
oraz prawdopodobnie pierwotnym rakiem wątroby 
(znany dopiero od 16 lat)

Okresy wylęgania WZW zależne od typu:
HAV:  - 3  – 5 tygodni 
HBV:  - 8  – 24 tygodni
HCV:  - 6  – 7 tygodni
HDV:  - 3  - 20 tygodni
HEV:  - 2  - 9 tygodni
HGV:   - 4  – 12 tygodni

HAV  - Nie stanowi zwiększonego ryzyka dla ciąży
HBV  -Zwiększa ryzyko porodu przedwczesnego
HDV  - Możliwość transmisji matczyno-płodowej 

należy brać pod uwagę u narkomanek  nosi-

cielek antygenu Hbs.
HCV - Transmisja HCV od matki do płodu wynosi 

od 1 do 10%. Ryzyko transmisji gwałtownie 
rośnie przy jednoczesnej obecności u matki 
wirusa HIV

HEV - zwiększona śmiertelność matek, ryzyko poro-
du przedwczesnego i obumarcia płodu w III 
trymestrze.

HCV u kobiet w ciąży u większości kobiet fakt ten 
pozostaje bez wpływu na zdrowie dziecka.

Zakażenie HCV ma dużą skłonność do przecho-
dzenia w postać chroniczną. Ostre wirusowe za-
palenie wątroby typu C ma zazwyczaj przebieg 
bezobjawowy. U około 1/5 takich pacjentek, zaka-
żenie skutkuje marskością wątroby. Zwiększa ry-
zyko wystąpienia raka wątroby. Do zakażenia pło-
du w 30–50% przypadków dochodzi podczas ciąży, 
reszta to zakażenia okołoporodowe. Cesarskie cięcie 
nie powoduje spadku zagrożenia, natomiast dokład-
ne obmycie dziecka z krwi poporodowej prawdopo-
dobnie tak.

HCV występuje w: krwi miesiączkowej, płynie 
owodniowym, odchodach po porodzie, u 40% krwi 
noworodków. Nie ma związku pomiędzy transmisją 
HCV do noworodka a czasem odejścia wód płodo-
wych, czasem trwania ciąży, rodzajem porodu, elek-
trodą na główce dziecka, infekcją wód płodowych

Karmienie piersią nie jest przeciwwskaza-
ne przez nosicielki wirusa HCV Noworodki, których 
matki są HCV-dodatnie, nie powinny otrzymywać 
immunoglobulin.

Diagnostyka zakażeń HCV u noworodka powin-
na obejmować oznaczenie wiremii metodą PCR, ze 
względu na przenikanie matczynych przeciwciał an-
ty-HCV przez łożysko.

Podstawą wykluczenia zakażenia HCV u dzie-
ci zakażonych matek jest otrzymanie co najmniej 
dwóch negatywnych wyników oznaczania wiremii 
metodą PCR lub zanik przeciwciał anty-HCV przed 
18 miesiącem.

Idealnie byłoby, gdyby opieka nad ciążą rozpo-
częła się od konsultacji przed planowaną ciążą z le-
karzem specjalizującym się w leczeniu HCV

Konsultacja powinna obejmować dyskusję na 
temat przebiegu choroby, konsekwencji dla ciąży, 
wpływie na płód, ryzyka zakażenia dziecka, leczenia 
HCV i zachowań obniżających ryzyko zakażenia

Po zakończeniu konferencji odbyła się debata, 

w trakcie której uczestnicy wymieniali poglądy oraz 
doświadczenia nabyte w czasie pracy zawodowej 
traktując bezpieczeństwo pacjenta oraz własne jako 
wciąż aktualny problem.
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kondo l e n c j e

Koleżance dr Grażynie Franek
Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego  

Towarzystwa Pielęgniarskiego
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Mamy
składa Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

„Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Rodziców

Naszej Koleżance  Ewie Damas
składa Dyrekcja oraz Pracownicy Szpitala Położniczo 

- Ginekologicznego „ Łubinowa 3”  w Katowicach  

„Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca

Naszej Koleżance  Beacie Podsiadło
składa prof.dr hab.n. med. Violetta Skrzypulec - Plinta  
oraz pracownicy Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału 

 Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach  

„Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca

Naszej Koleżance  Barbarze Kotlarz  
składa  prof.dr hab.n. med. Violetta Skrzypulec - Plinta  
oraz pracownicy Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału  

Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach

„W trudnych chwilach łączymy się z Tobą  
w bólu i smutku, sercem jesteśmy z Tobą”

Wyrazy szczerego współczucia z powodu nagłej śmierci Syna
Koleżance Katarzynie Olszak składają  

Pielęgniarka koordynująca oraz położne Oddziału  
Ginekologii Zachowawczej Oddziału Klinicznego Ginekologii 

Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej  
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu

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

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Mamy  
naszej Koleżance Barbarze Pater składają   

Koleżanki z ChCPiO  w Chorzowie 

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
 gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
 gdzie słyszy się Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny”.

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  Taty  
Michalinie i Witoldowi Szawińskim 

składają Przyjaciele, Koleżanki i Współpracownicy 
  CSK  im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia  
z powodu śmierci Męża
Koleżance Ewie Kubala

 składają Przełożona Pielęgniarek i Położnych 
 oraz pielęgniarki i położne  Centrum Zdrowia w Mikołowie 

„Ci których Kochamy nie umierają nigdy,
  bo miłość to nieśmiertelność”

Wyrazy  współczucia z powodu śmierci Córki
dla naszej Koleżanki Beaty Czech
składa personel WSS w Sosnowcu

„Naszej Koleżance Zdzisławie Kondraciuk wyrazy  

szczerego współczucia z powodu śmierci   Taty składa  
Przełożona Pielęgniarek wraz z wszystkimi  

pielęgniarkami Kliniki Instytutu Medycyny Pracy  
i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu”  

Drogiej Koleżance Iwonie Anioł wyrazy szcze-
rego współczucia z powodu śmierci Syna 

składa zespół Oddziału Neurochirurgii SPSK nr 7 
GCM im. prof. L. Gieca  w Katowicach – Ochojcu 
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„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”

Naszej Drogiej Koleżance Pielęgniarce Oddziałowej 
Klinicznego Oddziału Chirurgii Ogólnej, Bariatrycznej

 i Medycyny Ratunkowej Dorocie Brzezina
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

składają   Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki Oddziałowe, 
Pielęgniarki wraz z wszystkimi pracownikami 

Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

„Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy

Naszej Koleżance  Annie Soska
składa Dyrekcja oraz Pracownicy Szpitala Położniczo 

- Ginekologicznego „Łubinowa 3”  w Katowicach  
„Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”

Pani Sabinie Sip wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Męża składa Dyrekcja Szpitala 

oraz Koleżanki i Pracownicy SCP w Orzesz

kondo l e n c j e

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
 gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie,
 gdzie słyszy się Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny”.

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  Mamy
Koleżance Marioli Kudłacik -Walczak

Składają Współpracownicy Oddziałów:  Udarowego, 
Neurologii, Rehabilitacji 

oraz pielęgniarki i położne z  UCK  im. prof. K. Gibińskiego 
ŚUM w Katowicach – Ligocie

Śmierć jest zawsze punktualna, ale nigdy nie w porę”
Koleżance Magdalenie Ziolo położnej

 Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
składają Dyrekcja,

Naczelna Pielęgniarka z zespołem pielęgniarek, 
położnych, rejestratorek oraz pracownicy

Zespołu Wojewódzkich Przychodnich Specjalistycznych
w Katowicach

Wyrazy głębokiego współczucia 
dla K oleżanki Krystyny Kuś z powodu śmierci Mamy, 

składają Naczelna Pielęgniarka, Zespół Pielęgniarski 
Oddziału Psychiatrii III Centrum Psychiatrii w Katowicach

„Nie odchodzi ten, kto pozostaje w sercach bliskich”
Pielęgniarce Danucie Urbaniec
Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Mamy
składają: Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki Oddziałowe

oraz wszystkie Pielęgniarki VITO-MED. Sp. z.o.o
w Gliwicach

Bo widzisz tu są tacy którzy się kochają

i muszą się spotykać aby się ominąć 

bliscy i oddaleni Jakby stali w lustrze

piszą do siebie listy gorące i zimne

rozchodzą się jak w śmiechu porzucone kwiaty

by nie wiedzieć do końca czemu tak się stało

są inni co się nawet po ciemku odnajdą

lecz przejdą obok siebie bo nie śmią się spotkać

tak czyści i spokojni jakby śnieg się zaczął

byliby doskonali lecz wad im zabrakło

bliscy boją się być blisko żeby nie być dalej

niektórzy umierają - to znaczy już wiedzą

miłości się nie szuka jest albo Jej nie ma

nikt z nas nie jest samotny tylko przez przypadek

są i tacy co się na zawsze kochają

i dopiero dlatego nie mogą być razem

jak bażanty co nigdy nie chodzą parami

można nawet zabłądzić lecz po drugiej stronie

nasze drogi pocięte schodzą się z powrotem

Ks. Twardowski   „Bliscy i oddaleni”



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

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-15.30
Działy merytoryczne czynne są:

od poniedziałku do środy: 7.30-15.30
  czwartek: od 7.30 do 18.00

piątek: od 7.30 do 13.00
Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udziela codziennie w godzinach pracy biura: 
Przewodnicząca ORPiP - mgr Anna Janik
tel. 32 209 04 15 w 11

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

Dział Prawa Wykonywania Zawodu tel. 32 256 39 22

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

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

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

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

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

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

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


