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Kalendarium planowanych wydarzeń 
maj - czerwiec 2018

24.04.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej 

24.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarek szkol-
nych 

25-27
04.2018

XVIII Międzynarodowa Konferencja poświę-
cona kontroli zakażeń szpitalnych oraz nad-
zorowi nad lekoopornością drobnoustrojów 

25.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds  opieki długotermi-
nowej 

26.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa 
epidemiologicznego 

26.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa 
operacyjnego 

28.04.2018 Uroczystość beatyfi kacji Hanny 
Chrzanowskiej 

08.05.2018 Posiedzenie Zespołu ds  położnych 
10.05.2018 Posiedzenie Komisji Kształcenia

10.05.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa 
ratunkowego 

10-11.
05.2018

Międzynarodowa Konferencja Naukowo-
-Szkoleniowa „Europejski Wymiar Nauk 
o Zdrowiu” 

11-12.
05.2018

II konferencja naukowa „Problemy pra-
wa medycznego  Standard wykonywania 
zawodów medycznych” 

17.05.2018 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach 

18.05.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa psy-
chiatrycznego 

24.05.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa 
epidemiologicznego 

24.05.2018 Posiedzenie Zespołu ds  organizacji i zarzą-
dzania w pielęgniarstwie 

24-26.
05.2018

XIX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa 
Diabetologicznego 

28.05.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji 

29.05.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa 
onkologicznego 

29.05.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej 

29.05.2018

Szkolenie „Sztuczne żywienie dojelitowe 
– przezskórna endoskopowa gastrostomia 
(PEG)  Wskazania i zasady żywienia za po-
mocą PEG  Opieka nad pacjentem z gastro-
stomią odżywczą” 

07.06.2018 Uroczyste obchody Międzynarodowego 
Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 

08-09.
06.2918

V Międzynarodowa  Interdyscyplinarna 
Konferencja Naukowo - Szkoleniowej pt  
„Trzy siostry lęku: agresja, nienawiść i trau-
ma”  

11.06.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji 

12.06.2018 Posiedzenie Zespołu ds  położnych 

14.06.2018 Posiedzenie Zespołu ds  pielęgniarstwa 
ratunkowego 

14.06.2018 Posiedzenie Zespołu ds  organizacji i zarzą-
dzania w pielęgniarstwie 

13-14.
06.2018 Posiedzenie NRPiP 

16-17.
06.2018

Konferencja „Współczesne problemy zdro-
wotne kobiet -rola pielęgniarki i położnej” 

18-
19.06.2018

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Pie-
lęgniarstwo Pediatryczne Nowe Wyzwania” 

20.06.2018 Posiedzenie Zespołu ds  opieki długotermi-
nowej 

22-24.
06.2018 Posiedzenie ORPiP w Katowicach 

26.06.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej 

28.06.2018 Sp otkanie Pełnomocników ORPiP w Katowi-
cach 
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Wiosenny sztorm?

 Joanna Gruca, 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„Kwiecień plecień, wciąż przeplata trochę zimy, trochę lata…”. Tą dziecięcą rymowanką do-
skonale podsumować można obecną pogodę. Piękne, ciepłe i pełne słońca dni wymieszane są 
z dniami ponurymi, chłodnymi i deszczowymi. Wielu z nas zapewne nie zdążyło schować jeszcze 
zimowej garderoby, co przy aktualnej aurze uznać można za plus, bo nigdy nie wiadomo, w co 
będzie trzeba się ubrać w dniu następnym… No cóż, na pewno nie możemy narzekać na nudę 
w tym temacie. 

Na nudę również nie mogą narzekać Członkowie katowickiego samorządu pielęgniarek i po-
łożnych. Najważniejszym wydarzeniem minionych dwóch miesięcy niewątpliwie był XXXVI Okrę-
gowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, który miał miejsce w obiekcie hotelowym 
Hotel Forum Katowice (obecnie: Park Inn by Radiosson Katowice) przy ulicy Bytkowskiej 1A. 
Spośród 373 Delegatów, w Zjeździe uczestniczyło 237 osób, co oznacza, iż Zjazd był władny do 
podejmowania wszelkich decyzji. Szczegółową relację ze Zjazdu znajdą Państwo w dalszej części 
Biuletynu.

Nieco wcześniej, w dniach 23-24 III 2018 r. miał miejsce XXXVIII Sprawozdawczo-Wybroczy 
Zjazd Lekarzy w Katowicach. W wyniku wyborów nowym Prezesem Okręgowej Rady Lekarskiej 
na okres VII kadencji 2018-2022 został dr Tadeusz Urban, który przejął tę zaszczytną funkcję 
od Pana  dr n. med. Jacka Kozakiewicza. Nowo wybranemu Prezesowi serdecznie gratulujemy.

„Zmiana władz” nastąpiła również w Śląskim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Pu-
blicznego. W tym roku przewodnictwo w Forum objęła Izba Adwokacka w Katowicach. Obec-
nym Przewodniczącym Forum jest więc Pan Roman Kusz – Prezes Okręgowej Rady Adwokackiej 
w Katowicach. 

Pierwsze spotkanie w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej miało miejsce 27 III 2018 r. 
Z ramienia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, uczestniczyły w nim: Prze-
wodnicząca ORPiP w Katowicach Pani Anna Janik, Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Maria 
Grabowska oraz Kierownik Działu Kształcenia OIPiP w Katowicach Pani Hanna Dobrowolska.  
Tematami poruszanymi na spotkaniu były kwestie organizacyjne oraz system kształcenia Człon-
ków poszczególnych samorządów.

W przypadku samorządu pielęgniarek i położnych kwestia kształcenia jest niezwykle istot-
na, zwłaszcza w świetle ostatnio wprowadzonych zmian w postaci wprowadzenia Systemu Moni-
torowania Kształcenia. Wymagało to wprowadzenia odpowiednich zmian w „Regulaminie udzie-
lania pomocy w zakresie rozwijania kwalifi kacji pielęgniarek i położnych”. Co zostało dokonane 
Uchwałą nr 75/2018/VII ORPiP w Katowicach z dnia 22 II 2018 r. Ponadto, od br. członkowie 
katowickiego samorządu mają możliwość ubiegania się o refundację kosztów udziału w kongre-
sie naukowym o tematyce z dziedziny pielęgniarstwa lub położnictwa. „Regulamin” w pełnym 
brzmieniu (wraz z dokonanymi zmianami) znaleźć mogą Państwo na stronie internetowej OIPiP 
w Katowicach (zakładka „Pliki do pobrania” -> „Regulaminy”).

Również na stronie internetowej zamieszczona została opinia w sprawie podatku od udzia-
łu w szkoleniach i refundacji kosztów szkoleń wydana przez doradców podatkowych – Pana 
Mariusza Cieślę oraz Pana Jana Pytel. Wynika z niej jasno, iż pielęgniarki i położne NIE MUSZĄ 
płacić podatku od udziału w szkoleniach i refundacji kosztów szkoleń. Dokładna podstawa prawna 
i jej wykładnia podane są w w/w opinii. Szczegółowy artykuł na ten temat został zamieszczony 
w poprzednim numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasze Sprawy” (dostępnego na stronie inter-
netowej OIPiP w Katowicach).
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Zapewne każdy słyszał już o Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych w i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE – ogólnie zwanym RODO. Rozporządzenie ma na celu zwiększenie ochrony 
danych osobowych i stosowane będzie od 25 maja br. (wówczas nie będzie już mowy o tzw. „okre-
sie przejściowym”). W związku z faktem, iż pielęgniarki i położne również są osobami przetwarza-
jącymi dane osobowe pacjentów (nierzadko będąc również administratorami danych osobowych) 
– ich również dotyczy obowiązek zapoznania się i przestrzegania nowych przepisów. Dlatego też, 
16 IV 2018 r. w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Katowicach w Łaziskach Górnych odbyło się szkolenie 
pt. „Ochrona danych medycznych w działalności pielęgniarek i położnych w świetle unijnej refor-
my ochrony danych osobowych (RODO)”. Szczegółowa relacja ze szkolenia zamieszczona zostanie 
w następnym numerze Biuletynu Informacyjnego „Nasze Sprawy”.

Wszystkie w/w kwestie zostały poruszone na spotkaniu Pełnomocników ORPiP w Katowi-
cach, które odbyło się 15 III br. Ponadto, Pełnomocnicy zostali poinformowani o terminie skła-
dania wniosków o przyznanie Statuetek „Diamentowy Czepek” oraz o zmianach w Ustawie z dn. 
27 X 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2217) – Ustawa weszła 
w życie 1 XII 2017 r. – która określa m.in. kwalifi kacje pielęgniarki podstawowej opieki zdro-
wotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani 
Maria Grabowska wygłosiła krótki wykład nt. prawidłowego przebiegu postępowania konkurso-
wego na stanowisko pielęgniarki/położnej naczelnej lub oddziałowej.

23 II obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. W związku z faktem, 
iż w dzisiejszym świecie coraz trudniej jest nam dbać o kondycję psychiczną, realizowanych 
jest szereg inicjatyw mających na celu nagłośnienie problemu jakim w ostatnim czasie stały się 
choroby psychiczne. M. in. Stowarzyszenie Czas Przestrzeń Tożsamość na zlecenie Ministerstwa 
Zdrowia realizuje projekt „Ocena kondycji psychicznej”, dot. poprawy dobrostanu psychicznego 
wśród pracowników administracji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej itp. 

Nie trzeba nikomu przypominać, jak ciężką fi zycznie i psychicznie pracę wykonują pielę-
gniarki i położne każdego dnia, często w bardzo niedogodnych warunkach i za niskie wynagro-
dzenie. Choć obecnie zachodzą zmiany, które dają nadzieję na „lepsze jutro”, niewątpliwie ten 
stan rzeczy rodzi niezadowolenie i frustrację, czego efektem może być np. tzw. wypalenie zawo-
dowe. Czasem sytuacja wymaga pomocy osób trzecich czy specjalistów. Na stronie internetowej 
Izby znajdą Państwo test do samodzielnej oceny kondycji psychicznej, informacje nt. profi laktyki 
chorób psychicznych oraz nt. miejsc, gdzie można szukać pomocy. Każdy członek samorządu 
może wykonać test i zaczerpnąć w/w informacji.

Jak wcześniej zostało wspomniane, ochrona zdrowia przechodzi obecnie liczne zmiany, 
prowadzone są rozmowy między przedstawicielami władz a przedstawicielami środowisk me-
dycznych. Temat transformacji ochrony zdrowia często jest też poruszany podczas różnego ro-
dzaju spotkań, czego wybitnym przykładem był III Kongres Wyzwań Zdrowotnych, trwający 
od 8-10 marca br., podczas którego odbyło się 31 sesji tematycznych dotyczących: polityki zdro-
wotnej, fi nansów i zarządzania, terapii, nowych technologii oraz edukacji. Kongres stał się do-
skonałą okazją do wielowątkowej debaty dot. kluczowych zagadnień dla systemów ochrony zdro-
wia. Ponadto, 10 marca odbyło się wręczanie nagród tegorocznej edycji plebiscytu HIPOKRATES 
– organizowanego przez Dziennik Zachodni pod patronatem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 
w Katowicach. Czytelnicy i internauci wybrali najlepszych specjalistów ochrony zdrowia. Z przy-
jemnością możemy poinformować, iż w kategorii „Pielęgniarka lub Położna Roku” zwyciężczynią 
została Pani Barbara Weiss z Przychodni Rejonowej SPZOZ w Rudzie Śląskiej. Drugie miejsce 
zajęła Pani Ilona Janda (Mysłowickie Centrum Zdrowia), a trzecie – Pani Nina Wyszyński (Szpital 
Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu).

Warto również wspomnieć, iż nieco wcześniej, 28 II br., odbyła się gala wieńcząca Plebi-
scyt Osobowość Roku 2017, a zaszczytny tytuł Osobowości Roku przyznany został Pani Monice 
Jaskólskiej z Bielska-Białej, która połączyła inicjatywę podarowania fi ata 126p Tomowi Hanksowi 
z akcją pomocy Szpitalowi Pediatrycznemu w Bielsku-Białej. W kategorii Działalność Społeczna 
i Charytatywna jednym z laureatów plebiscytu Osobowość Roku została również mgr Karolina 
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Raczak Moroń Położna Oddziałowa Bloku Porodowego Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka - Szpital 
Miejski w Zabrzu.

Z dumą możemy również poinformować, iż 9 marca br., podczas Gali podsumowującej 
czwartą edycję kampanii społeczno-eukacyjnej i konkursu „Położna na Medal” (zainicjowanej 
przez Akademię Malucha Alantan), trzecie miejsce zajęła Położna z Knurowa - Pani Marzena 
Langner-Pawliczek. Jej słowa wygłoszone po odebraniu nagrody: „Każdy szczęśliwie zakończony 
dyżur, kiedy mama i dziecko są zdrowi, jest dla mnie wielkim sukcesem”, wyraźnie pokazują jak 
wielkie jest zaangażowanie polskich położnych w wykonywaną pracę.

Wszystkim w/w laureatom serdecznie gratulujemy tak wspaniałych osiągnięć.

Ochrona zdrowia od dawna jest tematem szeroko omawianym w mediach. Niestety, sprawy, 
o których na ogół słyszymy w telewizji, są to przypadki mające negatywne konsekwencje dla 
pacjenta (lub pacjentów). Znacznie rzadziej słyszymy o rzeczach pozytywnych, przez co społe-
czeństwo wyrabia sobie złą opinię nt. pracowników medycznych wskutek czego media społecz-
nościowe postrzegane są jako „wróg”. Tymczasem sytuację tą można zmienić – należy nauczyć 
się, jak wykorzystać media do promowania ochrony zdrowia. Coraz więcej osób zdaje sobie 
z tego sprawę, czego przykładem mogła być II Rybnicka Konferencja Medyczna „Potrzeby cho-
rych objętych specjalistyczną opieką paliatywną” zorganizowana przez Fundację Puls-Med Bli-
sko Ciebie, pod honorowym patronatem OIPiP w Katowicach. Na konferencji poruszono tematy 
tj. „Znaczenie social media marketingu w opiece paliatywnej”, czy „Sztuka przyciągania uwagi, 
czyli jak współpracować z mediami”.

A skoro o konferencjach mowa, miło nam poinformować, iż 20 kwietnia br. odbędzie się 
I Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego zorganizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa 
ratunkowego działającego przy ORPiP w Katowicach. Konferencja skierowana jest do wszystkich 
osób zainteresowanych ratownictwem medycznym i stanowić będzie doskonałą okazję do wy-
miany myśli i poglądów.

Kilka dni później – 24 IV 2018 r. – w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowi-
cach będzie miał miejsce XXIII Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia 
(OSOZ), którego temat przewodni brzmi: „Pierwsza linia obrony zdrowia na platformie OSOZ, 
czyli pacjent, lekarz, pielęgniarka i położna, farmaceuta, diagnosta we wspólnej misji koordy-
nowanej i personalizowanej ochrony zdrowia”. Udział w Kongresie jest bezpłatny (po uprzedniej 
rejestracji).

Z wielką dumą możemy poinformować, iż 28 IV 2018r. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Krakowie – Łagiewnikach zostanie dokonana beatyfi kacja bł. Hanny Chrzanowskiej – pielę-
gniarki, która całe swoje życie działała na rzecz rozwoju pielęgniarstwa w Polsce oraz organi-
zowała pomoc dla potrzebujących. Wszelkie informacje dotyczące tego doniosłego wydarzenia 
znajdują się na stronie internetowej Parafi i pw. Św. Mikołaja w Krakowie.

Informacje nt. bieżących wydarzeń, szkoleń, kongresów, konferencji itp. znaleźć mogą Pań-
stwo na stronie internetowej OIPiP w Katowicach – gorąco zachęcamy, by regularnie na nią 
zaglądać, szczególnie że niebawem pojawią się szczegółowe dane dot. uroczystych obchodów 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej organizowanych przez katowicką Okręgową 
Izbę, które w tym roku odbędą się 7 czerwca w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Uroczystość, 
podczas której wręczone zostaną Statuetki „Diamentowy Czepek”, zostanie uświetniona spekta-
klem teatralnym pt. „Seks dla opornych” (więcej informacji nt. temat znajdą Państwo w dalszej 
części Biuletynu). Rejestracja na Obchody będzie możliwa poprzez link, który niebawem zostanie 
umieszczony na stronie internetowej Izby.

Jak można zauważyć, wiosenne przebudzenie doskonale „wpasowało się” w intensyfi kację 
wszelkich wydarzeń w samorządzie pielęgniarek i położnych. Choć wszystkich czeka dużo pracy, 
warto jest podjąć wysiłek, szczególnie gdy jego efekty przyniosą korzyści członkom samorządu.

Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć Państwu ciepłych, pełnych słońca wiosennych dni, 
pogody ducha oraz niewyczerpanych pokładów sił, które pozwolą sprostać wszelkim wyzwaniom.
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WYCIĄG
z Protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 29 stycznia 2018 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 niestacjonarnego po-
siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek                  i 
Położnych zawierające informację o ostatecznym 
terminie głosowania,

2.  Projekt uchwały: 
1) Nr 40/2018/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 

do podpisywania umów i aneksów oraz rozlicza-
nia sprawozdań.

3.4. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie zmiany składu 
Zespołów działających przy ORPiP w Katowicach 
VII kadencji.

3.5. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

3.6. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wy-
konywaniu zawodu pielęgniarki.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do Reje-
stru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Po-
dyplomowe Pielęgniarek i Położnych.

3.8. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu zmiany 
danych w Rejestrze Podmiotów Prowadzących 
Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położ-
nych.

3.9. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji Kształ-
cenia. Podjęcie uchwały w przedmiocie uznania 
odwołań od decyzji Komisji Kształcenia i przy-
znania refundacji.

3.10. Podjęcie uchwał w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.12. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
na raty składek członkowskich.

3.13. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg losowych.

3.14. Podjęcie uchwały przedmiocie udzielenia 
pożyczki dla odpłatnie studiującej pielęgniarki.

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego w 
Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Repty” w 
Tarnowskich Górach.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowa-
nia na leczenie sanatoryjne.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na współorganizację ” przez Zespół ds. 
pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji oraz 
dofi nansowanie konferencji pn. „XII Ogólnopol-
ska Konferencja „Sterylizacja” V edycja „Pod-
miot leczniczy-perspektywa przyszłości”.

i Położnych w Katowicach z dnia 29 stycznia 
2018 roku w przedmiocie przeprowadzenia 
podatkowego audytu wewnętrznego.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację 
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. w dniu 29 stycznia 2018 
roku stwierdzono oddanie 14 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwał.

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 uchwały w przedmiocie zawieszenia 
prawa wykonywania zawodu położnej na okres 
trwania niezdolności do wykonywania zawodu.

2.2. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (4P, 4 A).

2.3. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wydania no-
wego prawa wykonywania zawodu (5P: 2 stare 
na nowe, 3 zagubienia).

2.4. Podjęcie 10 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (8P, 2A).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie odmowy stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

2.6. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (6P, 
2A),

2.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia in-
dywidualnej praktyki pielęgniarskiej wyłącznie 
w zakładzie podmiotu leczniczego.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:

3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Planu 
pracy ORPiP w Katowicach na 2018 rok.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regula-
minu Komisji Kształcenia i Regulaminu Komisji 
Socjalnej.

3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia 

WYCIĄG
z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji

w dniu 22 lutego 2018 roku
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Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

WYCIĄG
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 13 marca 2018 roku

1. Informacje ogólne:
1.2. Przywitanie Członków Prezydium Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
VII kadencji oraz zaproszonych gości.

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

1.4. 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 20 uchwał w przedmiocie stwier-

dzenia prawa wykonywania zawodu oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach (1A, 19 P).

2.2. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu (4 za-
gubienia, 1 „stare na nowe”, 1 błąd w dacie).

2.3. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(2A, 4P).

2.4. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach (1A, 4P).

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:
3.1. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie skie-

rowania pielęgniarki/położnej na odbycie 
przeszkolenia po przerwie dłuższej niż 5 lat 
w okresie ostatnich 6 lat oraz powołania ko-
misji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia 
egzaminu po przerwie w wykonywaniu zawo-
du pielęgniarki/położnej.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu zmia-
ny danych w rejestrze podmiotów prowadzą-

cych kształcenie podyplomowe pielęgniarek i 
położnych.

3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

3.4. Rozpatrzenie odwołań od decyzji Komisji 
Kształcenia. Podjęcie uchwały w przedmiocie 
uznania odwołań od decyzji Komisji Kształcenia.

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.6. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wyraże-
nia zgody na rozłożenie na raty spłaty zale-
głych składek członkowskich.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
środków z Funduszu Integracyjnego.

3.8. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg (chorobowe, pośmiertne).

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego 
w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „Rep-
ty” w Tarnowskich Górach,

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie skiero-
wania na leczenie sanatoryjne.

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udziele-
nia wsparcia fi nansowego obchodów 70 lecia 
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Kato-
wicach.

3.12. Podjęcie 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.

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na organizację przez Zespół ds. pielę-
gniarstwa operacyjnego warsztatów regional-
nych pn.: „Elektrochirurgia w pracy pielęgniar-
ki operacyjnej – jak pracować aby nie szkodzić 
sobie i pacjentowi” przez Zespół ds. pielęgniar-
stwa operacyjnego.

3.19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zasad i 
trybu kompensacji wynagrodzenia przez orga-
ny samorządu pielęgniarek i położnych za czas 
zwolnień od pracy pracownika będącego człon-
kiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży 
i innych uzasadnionych wydatków poniesionych 
przez członka samorządu w związku z wykony-
waniem czynności na rzecz izby lub jej organów.

3.20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Po-
lityki Rachunkowości OIPiP w Katowicach.

3.21. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
sprawozdania fi nansowego za 2017 rok.

3.22. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
budżetu na rok 2018.

3.23. Podjęcie uchwały przedmiocie zlecenia dru-
ku Biuletynu Zjazdowego XXXVI Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

3.24. Podjęcie uchwały w przedmiocie wydania 
publikacji „Przepisy prawne”,

3.25. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach w dniu 
19 grudnia 2017 roku.

3.26. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie przyjęcia 
protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2. Wnioski z posiedzenia.
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09.02.2018 Posiedzenie Śląskiej Rady OW NFZ – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowi-
cach Pani Anny Janik.

13.02.2018
Spotkanie kadry zarządzającej w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Katowicach (Łaziska 
Górne) – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz 
Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

13.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds. Położnych.

15.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.

21.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds. opieki długoterminowej.

22.02.2018 Posiedzenie ORPiP w Katowicach.

22.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie.

23.02.2018
Spotkanie stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość z okazji Międzynarodowe-
go Dnia Walki z Depresją – uczestnictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii 
Grabowskiej.

23.02.2018 Uroczystość czepkowania absolwentów I stopnia Wyższej Szkoły Medycznej w So-
snowcu - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

26.02.2018 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji.

27.02.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej.

01.03.2018 Posiedzenie Komisji Kształcenia.

01.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds. położnych.

03.03.2018
X Jubileuszowe Międzynarodowe Sympozjum ”Postępy w diagnostyce i terapii scho-
rzeń rogówki” - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 
oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

05.03.2018

Konferencja „Tajemnica Medyczna Praktyczne Dylematy Ochrony Danych Pacjen-
tów” – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik, Sekre-
tarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej, Członka ORPiP w Katowicach Pani 
Mirosławy Malary.

05.03.2018 Uroczystość otwarcia Bloku Operacyjnego w GCM im. prof. Leszka Gieca ŚUM w Ka-
towicach - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

06.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznej.

08.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego.

8-10.03.2018 Kongres Wyzwań Zdrowotnych - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach 
Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

10.03.2018 Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej - uczestnic-
two Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

10.03.2018 Gala Plebiscytu Hipokrates 2017 - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowi-
cach Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

12.04.2018 Konferencja „Potrzeby chorych objętych specjalistyczną opieką paliatywną”.

13.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds. położnych.

13.03.2018 Posiedzenie Prezydium ORPiP w Katowicach.

15.03.2018 Spotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach.

15.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego.

15.03.2018 Konferencja naukowo-szkoleniowa „Postępowanie z raną przewlekłą” - uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

16-17.-03.2018 Konferencja Szkoleniowa dla położnych pn. „Położna w życiu kobiety – część III” - 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

16-17.03.2018 Ogólnopolska Konferencja Medycyny Pracy „Choroby cywilizacyjne w ochronie zdro-
wia pracujących – problemy orzecznicze i wyzwania”.

19.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji.

19.03.2018 Posiedzenie Komisji Zdrowia Sejmu RP VII Kadencji – uczestnictwo Sekretarz ORPiP 
w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

20.03.2018 Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik.

Kalendarium wydarzeń luty - marzec - kwiecień 2018Kalendarium wydarzeń luty - marzec - kwiecień 2018
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21.03.2018-
22.03.2018

Posiedzenie NRPiP - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny 
Janik oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

22.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie.

22.03.2018 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarstwa nefrologicznego.

23-24.03.2018 Konferencja „Położna w świecie nauki i praktyki”.

23-24.03.2018 XXXVIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy - uczestnictwo Prze-
wodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

24.03.2018
Konferencja naukowa Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej  SED oraz Zespołu 
ds. pielęgniarstwa diabetologicznego „Dobra opieka szansą na dłuższe życie z cu-
krzycą”.

26.03.2018 XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

27.03.2018

Spotkanie Członków Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego  - 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik, Sekretarz ORPiP 
w Katowicach Pani Marii Grabowskiej oraz Członka ORPiP w Katowicach Pani Hanny 
Dobrowolskiej.

27.03.2018 Posiedzenie Komisji Socjalnej.

05.04.2018 Posiedzenie Komisji Kształcenia.

06.04.2018 VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „ Trudności i wyzwania w leczeniu ran 
ostrych i przewlekłych”.

06.04.2018 Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia „Innowacje w medycynie” – uczest-
nictwo Wiceprzewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Beaty Podleżyńskiej.

6-7.04.2018 Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja dla Pielęgniarek i Położnych – uczest-
nictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

09.04.2018-
11.04.2018 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Zagadki Ratownictwa”.

09.04.2018 XIII Ogólnopolska Konferencja „Sterylizacja” V edycja „Podmiot leczniczy-perspek-
tywa przyszłości”.

10.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds. położnych.

12.04.2018 Posiedzeni e Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego.

12.04.2018
II rybnicka konferencja medyczna „Potrzeby chorych objętych specjalistyczną opieką 
paliatywną” - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 
oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

12-15.04.2018
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa w ramach XXI Zjazdu Polskiego Stowarzyszenia 
Pielęgniarek Epidemiologicznych – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowi-
cach Pani Anny Janik.

13.04.2018 I Konferencja Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki.

13-14.04.2018 II Małopolska konferencja dla pielęgniarek „Wielowymiarowość współczesnego pie-
lęgniarstwa”.

13-14.04.2018 II Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek i Położnych Neonatologicznych pt. 
„NEONURSING-2018”.

16.04.2018 Szkolenie „Ochrona danych medycznych w działalności pielęgniarek i położnych w świe-
tle unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO)”.

16.04.2018 Zgromadzenie Delegatów Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach.

17.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie.

18.04.2018 Ogólnopolska Konferencja pt. „Zabezpieczenie mieszkańców domów pomocy społecznej 
w świadczenia pielęgniarskie”.

19.04.2018 I Konferencja „Nowe Technologie w Schorzeniach Sercowo-Naczyniowych”.

19.04.2018 Posiedzenie ORPiP w Katowicach.

19.04.2018 Uroczystość czepkowania studentów I roku pielęgniarstwa Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Raciborzu.

20.04.2018 I Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego.

20-21.04.2018 III Konferencja „Wyzwania Współczesnego Pielęgniarstwa Nefrologicznego”.

23.04.2018 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji.
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XXXVI Okręgowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

XXXVI Okręgowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbył się w dniu 26 marca br. 
Obrady – podobnie jak w roku minionym – miały miejsce w obiekcie hotelowym Hotel Forum 
Katowice (funkcjonującym już pod nazwą Park Inn by Radisson Katowice) przy ulicy Bytkowskiej 
1 A w Katowicach. Od ostatniego Okręgowego Zjazdu, z mandatu Delegata zrezygnowała jedna 
osoba, wobec czego liczba Delegatów uprawnionych do udziału w obradach, wynosi na chwilę 
obecną 373 osoby, spośród których na XXXVI Zjazd przybyło 237 osób, co stanowiło 63,53% 
ogółu. Po pobraniu mandatów, Delegaci udali się na salę obrad.

O godzinie 9.00 Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Pani 

Anna Janik poprosiła wszystkich zebranych 
o powstanie, a Poczet Sztandarowy wprowa-
dził Sztandar na salę. Następnie, powitani zo-
stali zaproszeni na Zjazd goście: Wiceprezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Pani 
Mariola Łodzińska, dr n. med. Pan Jacek 
Kozakiewicz (reprezentujący Prezesa Okręgo-
wej Rady Lekarskiej w Katowicach dr Tadeusza 
Urbana), Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej 
w Katowicach dr n. farm. Pan Piotr Brukiewicz 
oraz Prezes Okręgowej Rady Lekarsko-Wetery-
naryjnej w Katowicach lek. wet. Pan Krzysztof 
Orlik. Pani Janik powitała również Panią 
Krystynę Ptok będącą Delegatem na Okręgo-
wy Zjazd, jak również Przewodniczącą Ogólno-
polskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek 
i Położnych. Wszyscy wyżej wymienieni zabie-
rali głos i składając kwiaty na ręce Przewod-
niczącej ORPiP w Katowicach, życzyli uczest-
nikom Zjazdu owocnych obrad oraz złożyli 
im najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne. 
Ponadto, w swoich przemówieniach poruszyli 
kwestie związane ze zmianami dokonującymi 
się w ochronie zdrowia, m. in. strategię rozwoju 

pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce, pro-
mocję zawodu pielęgniarki i położnej, niero-
zerwalność zawodów medycznych, które nie 
mogą funkcjonować niezależnie od siebie. 
Warto również podkreślić, iż wszyscy zapro-
szeni goście wyraźnie zaznaczyli konieczność 
współpracy pomiędzy samorządami i przema-
wiania „jednym głosem”, gdyż problemy doty-
czące jednej grupy zawodowej, są problemami 
pozostałych i aby je rozwiązać, należy zająć 
jedno – wspólne – stanowisko. Wymiernym 
przykładem współdziałania samorządów, jest 
ich przynależność do Śląskiego Forum Samo-
rządów Zawodów Zaufania Publicznego.

Po wystąpieniach gości, Przewodniczą-
ca ORPiP w Katowicach Pani Anna Janik dała 

komendę do wstąpienia Pocztu Sztandarowe-
go. Następnie Delegaci przystąpili do wyboru 
Przewodniczącej Zjazdu, którą – wobec braku 
kontrkandydatur i zdecydowaną większością 
głosów – została Pani Jadwiga Kazus (mandat 
nr 120). Natomiast Członkami Prezydium zo-
stały wybrane Pani Mirosława Malara (mandat 
nr 178) jako Wiceprzewodnicząca oraz Pani 
Bożena Bednarczyk (mandat nr 11) – Sekre-
tarz Zjazdu.

Kolejnym punktem porządku obrad był wybór 
składów osobowych poszczególnych Komisji. 
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Do udziału w pracach Komisji Mandatowej 
zostały zgłoszone: Pani Hanna Dobrowolska 
(mandat nr 50) – jako Przewodnicząca Komisji 
oraz Pani Bogusława Siciarz (mandat nr 265), 
Pani Kamila Czechowska-Tomala (mandat 
nr 42) i Pani Zofi a Prażak (mandat nr 241). Po 
sprawdzeniu list obecności Komisja stwierdziła 
quorum, uznając XXXVI Okręgowy Zjazd Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach za władny do 
podejmowania uchwał. 

Skład Komisji Uchwał i Wniosków liczył 
3 osoby. Były to: Pani Dorota Paruzel (mandat 
nr 221) – Przewodnicząca Komisji, Pani Dorota 
Czechowska (mandat nr 41) – Zastępca Prze-
wodniczącej Komisji oraz Pani Lidia Kulawik 
(mandat nr 158) – Sekretarz Komisji.

Do ostatniej Komisji – Komisji Nadzo-
ru nad Głosowaniami, wybrane zostały: Pani 
Jadwiga Zasuń (mandat nr 362) pełniąca funk-
cję Przewodniczącej Komisji, Pani Agnieszka 
Wojciechowska (mandat nr 347) – Zastępca 
Przewodniczącej oraz Pani Jolanta Dyla (man-
dat nr 60), Pani Renata Żmudzińska (mandat 
nr 372), Pani Beata Ploch (mandat nr 232), 
Pani Irena Kołodziejczyk (mandat nr 345) 
i Pani Ewa Don (mandat nr 51), które pełniły 
funkcje Członków Komisji i Asesorów liczących 
głosy w głosowaniach jawnych. 

Po ustaleniu składu Prezydium Zjazdu oraz 
poszczególnych Komisji, wobec braku sprzeci-
wu Delegatów, przyjęty został porządek obrad. 
Następnie z uwagi na brak pytań do Przewodni-
czących organów Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, to jest: Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach, 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach, Okręgowego Rzecznika Odpo-
wiedzialności Zawodowej w Katowicach oraz 
Skarbnika ORPiP w Katowicach, kolejno głoso-
wane były Uchwały w przedmiocie:

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach (231 głosów „ZA”, brak gło-
sów „PRZECIW” oraz „WSTRZYMUJĄCYCH 
SIĘ”),

- zatwierdzenia sprawozdania z działal-
ności Okręgowej Komisji Rewizyjnej 
w Katowicach (230 głosów „ZA”, brak gło-
sów „PRZECIW”, 1 głos „WSTRZYMUJĄCY 
SIĘ”),

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach (229 głosów „ZA”, brak 
głosów „PRZECIW”, 1 głos „WSTRZYMUJĄ-
CY SIĘ”),

- zatwierdzenia sprawozdania z działalności 
Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialno-
ści Zawodowej w Katowicach (231 gło-
sów „ZA”, brak głosów „PRZECIW” oraz 
„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”),

- zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego 
za rok obrotowy 2017 Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach (230 
głosów „ZA”, brak głosów „PRZECIW”, 
1 głos „WSTRZYMUJĄCY SIĘ”),

- przyjęcia budżetu na rok 2018 Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (220 głosów „ZA”, 1 głos „PRZECIW”, 
10 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”).

Wówczas Przewodnicząca Zjazdu Pani 
Jadwiga Kazus poprosiła Przewodniczącą 
Uchwał i Wniosków Panią Dorotę Paruzel o od-
czytanie projektów Apeli XXXVI Okręgowego 
Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 26.03.2018r. 

Apel nr 1/2018 w sprawie zmiany zapisów 
dotyczących podwyżek dla pielęgniarek za-
trudnionych w Nocnej i Świątecznej Opiece 
Medycznej został przyjęty bez sprzeciwu ze 
strony Delegatów (231 głosów „ZA”.)
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Z kolei Apel nr 2/2018 w sprawie uściśle-
nia zapisów dotyczących ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek 
i położnych uzyskujących tytuł specjalisty zo-
stał przyjęty 224 głosami „ZA” (brak głosów 
„PRZECIW”, 7 głosów „WSTRZYMUJĄCYCH 
SIĘ”).

Po odczytaniu treści Apelu nr 3/2018 
w sprawie zagwarantowania minimum dwuoso-
bowych obsad dyżurów pielęgniarskich i położ-
niczych na oddziałach szpitalnych, Delegat Ma-
ria Grabowska (mandat nr 82) zaproponowała, 
by słowo „minimum”, zastąpić wyrażeniem „co 
najmniej”. Wobec zgody Delegatów, zostało to 
uczynione. Wówczas wywiązała się dyskusja 
nad treścią w/w Apelu, w której głos zabrało 
kilkoro Delegatów. W związku z koniecznością 
naniesienia poprawek, głosowanie nad Apelem 
zostało odłożone, a Przewodnicząca Zjazdu po-
prosiła o odczytanie Apelu nr 4/2018 w sprawie 
utrzymania dotychczasowych zasad udostęp-
niania bazy pytań dla państwowego egzaminu 
specjalizacyjnego. Następnie przystąpiono do 
głosowania, w wyniku którego Apel nr 4/2018 
został przyjęty 230 głosami „ZA” wobec braku 
głosów „PRZECIW” oraz 1 głosu „WSTRZYMU-
JĄCEGO SIĘ”.

Wówczas ponownie odczytano Wniosek 
nr 1/2018 w sprawie zmiany brzmienia Ape-
lu nr 3/2018 i nie kierowania go do Ministra 
Zdrowia (ponieważ wielokrotnie był kierowa-
ny bez skutku), a skierowanie go do Rzeczni-
ków: Praw Pacjenta, Praw Dziecka, Praw Oby-
watelskich na poziomie lokalnym i krajowym 
złożony przez Panią Krystynę Ptok (mandat 
nr 244) i przystąpiono do głosowania Wniosku 
nr 1/2018 – Wniosek został przyjęty większo-

ścią głosów. Ponownie odczytany został Apel 
nr 3/2018 (w zmienionym brzmieniu), który 
również został przyjęty (223 głosy „ZA”).

Kolejnym punktem porządku obrad było 
przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji 
Uchwał i Wniosków złożonych przez Delega-
tów apeli, projektów uchwał itp. Pani Dorota 
Paruzel poinformowała zgromadzonych, iż 
oprócz wymienionego wcześniej Wniosku nr 
1/2018, złożony został (również przez Panią Kry-
stynę Ptok) Wniosek nr 2/2018 w sprawie prze-
prowadzenia kontroli podmiotów leczniczych 
w zakresie zabezpieczenia właściwych obsad 
pielęgniarskich i położniczych pacjentom prze-
bywającym w tych podmiotach. W wyniku gło-
sowania, Wniosek przyjęto (213 głosów „ZA”, 
brak głosów „PRZECIW”, 18 głosów „WSTRZY-
MUJĄCYCH SIĘ”) w postaci Apelu nr 5/2018.

Wobec braku kolejnych wniosków, zapy-
tań itp. oraz wyczerpania wszystkich punktów 
porządku obrad, Przewodnicząca Zjazdu Pani 
Jadwiga Kazus dała komendę do wyprowadze-
nia Sztandaru, a następnie zakończyła obrady 
XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach.

Na zakończenie głos zabrała Przewod-
nicząca ORPiP w Katowicach Pani Anna 
Janik i poruszyła kilka bieżących kwe-
stii (m. in. przypominając, iż termin skła-
dania Wniosków o przyznanie Statuetki 
„Diamentowy Czepek” mija 15 kwietnia br.) 
oraz złożyła wszystkim najserdeczniejsze ży-
czenia świąteczne. Wo bec braku innych kwestii 
wymagających wyjaśnienia, Zjazd został za-
kończony.

Joanna Gruca, Asystent Biura OIPiP w Katowicach 
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Apel nr 1/2018

XXXVI Okręgowego  Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie zmiany zapisów dotyczących podwyżek dla pielęgniarek
 zatrudnionych w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej

 
Delegaci XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra 

Zdrowia o interwencję i podjęcie działań w zakresie zmiany niekorzystnych zapisów dotyczących 
podwyżek dla pielęgniarek zatrudnionych w Nocnej i Świątecznej Opiece Medycznej.  

W związku z wprowadzonymi od dnia 1 października 2017r. zmianami w organizacji Nocnej 
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, zdecydowana większość wcześniej tam zatrudnionych pielęgniarek 
utraciła prawo do otrzymywania dodatku fi nansowego wnikającego z przepisów rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400 z późn. zm). Osoby te, na skutek zmian systemowo - 
organizacyjnych  poniosły negatywne konsekwencje fi nansowe.  W chwili obecnej strata fi nansowa 
ww osób wynosi już ok 3 tyś złotych i z każdym miesiącem rośnie, co w skali roku będzie wynosiło  
8 – 10 tyś zł.  W dacie ściśle określonej ww rozporządzeniem (miesiąc sierpień 2017r) podmioty 
obecnie świadczące w ramach Nocnej  i Świątecznej Opieki Zdrowotnej nie istniały, a powstały po 
tej dacie, co na skutek aktualnego brzmienia przepisów związane jest z niemożnością zgłoszenia 
zatrudnionych tam pielęgniarek do objęcia kolejną kwotą dodatku fi nansowego. W związku 
z czym osoby te zmuszone są oczekiwać na kolejny termin wskazany w przepisach (sierpień 
2018r.), ze stratą ww dodatku przez okres wielu miesięcy.

Mając na uwadze powyższe oraz trudną sytuację pielęgniarek zatrudnionych w Nocnej 
i Świątecznej Opieki Zdrowotnej apelujemy o niezwłoczne podjęcie skutecznych działań mających 
na celu zmianę obecnie obowiązujących przepisów prawa, umożliwiających ciągłość wypłaty 
dodatku fi nansowego pielęgniarkom Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, bez względu na 
zmiany organizacyjne czy systemowe w funkcjonowaniu tych placówek.

Apel nr 2/2018

XXXVI Okręgowego  Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie uściślenia zapisów dotyczących ustalania najniższego 
wynagrodzenia zasadniczego dla pielęgniarek i położnych uzyskujących 

tytuł specjalisty
 

Delegaci XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do 
Ministra Zdrowia o interwencję i podjęcie działań w zakresie uściślenia zapisów ustawy
z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
pracowników wykonujących  zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz.U. 
Poz 1473) odnośnie  pielęgniarek i położnych uzyskujących tytuł specjalisty.
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Wynagrodzenie określone przepisami ww. ustawy odnośnie pielęgniarek i położnych,  które 
uzyskały tytuł specjalisty należne jest każdej pielęgniarce i położnej z ukończoną specjalizacją. 
Tymczasem w wielu placówkach dochodzi do ignorowania tych zapisów i odmowy ustalenia 
oraz przyznania wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych z tytułem specjalisty na poziomie 
wskazanym w ww. ustawie. Wynagrodzenia dla tych osób są zaniżane oraz uzasadniane 
nieprawidłową interpretacją przepisów prawnych dotyczących wymogów NFZ w zakresie liczby 
pielęgniarek czy położnych specjalistek warunkujących otrzymanie tzw. „kontraktu”.  

Zakresy obu grup przepisów prawnych (tj. wyżej przywołanej ustawy oraz przepisy odnoszące 
się do wymogów NFZ warunkujących otrzymanie tzw. „kontraktu” są wobec siebie niezależne. 
Przede wszystkim wymagana do zakontraktowania liczba pielęgniarek czy położnych nie jest 
wyłącznie uprawnioną grupą do uzyskania wynagrodzenia wskazanego w ww. ustawie  z dnia 
8 czerwca 2017r., a każda pielęgniarka czy położna uzyskująca tytuł specjalisty. Podmioty 
zatrudniające pielęgniarki i położne z tytułem specjalisty odmawiają im ustalenia wynagrodzenia 
na poziomie gwarantowanym przez obecne przepisy określające wskaźniki wynagrodzeń dla 
pielęgniarek i położnych z ukończoną specjalizacją.

Niedopuszczalna jest interpretacja przepisów w kierunku przyznania wyższego wynarodzenia 
tylko takiej liczbie pielęgniarek i położnych, jaka jest określona w wymogach NFZ. Taka interpretacja 
osób odpowiedzialnych za zatrudnianie, nie posiada żadnego uzasadnienia prawnego i mija się 
z przepisami obecnie obowiązującymi.

Wobec powyższego niezbędne i konieczne jest wprowadzenie uściślających zapisów 
w ww ustawie z dnia 8 czerwca 2017r., podkreślających wprost niezależność tych regulacji od 
innych wymogów stawianych przez NFZ, jak i obowiązek ustalania oraz przyznania wynagrodzenia  
na poziomie wskazanym w ww. ustawie dla wszystkich  zatrudnionych w danym podmiocie 
pielęgniarek i położnych z tytułem specjalisty. 

Apel nr 3/2018

XXXVI Okręgowego  Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie zagwarantowania minimum dwu osobowych obsad dyżurów
pielęgniarskich i położniczych na oddziałach szpitalnych

 
Delegaci XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Ministra 

Zdrowia o natychmiastowe podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia regulacji prawnych 
gwarantujących minimum dwu osobowe obsady dyżurów pielęgniarskich i położniczych na 
oddziałach szpitalnych.

Prawnie niedopuszczalna jest sytuacja narażenia zdrowia i życia pacjentów poprzez pozo-
stawienie ich, nawet na najkrótszy czas, bez prawidłowej opieki personelu pielęgniarskiego 
i położniczego lub w liczbie nie gwarantującej pacjentom należytego  bezpieczeństwa. Pomimo 
oczywistego faktu, iż żaden pacjent nie może pozostać bez należytej i gwarantującej mu bez-
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pieczeństwo opieki,  nagminnie stosowana jest praktyka ustalania jednoosobowych dyżurów 
pielęgniarskich i położniczych dla znacznej liczby pacjentów przebywających na oddziałach szpi-
talnych, którym bezpieczeństwa nie jest w stanie zapewnić osoba pełniąca samodzielne dyżur. 
Przypadki te zagrażają nie tylko pacjentom, ale i pielęgniarkom oraz położnym, narażając je 
w sposób realny na odpowiedzialność prawną.

Sytuacja taka stanowi o zaistnieniu błędu organizacyjnego, za który odpowiedzialność  praw-
ną może ponieść także osoba zarządzająca zakładem pracy (por. art. 18 Kodeksu karnego). Błąd 
organizacyjny w opisanej wyżej postaci winien być niezwłocznie wyeliminowany, a osoby odpo-
wiedzialne za kierowanie danym podmiotem powinny zostać zobligowane do określenia obsad 
pielęgniarskich i położniczych w liczbie minimum dwóch osób. Niestety wobec braku wyraźnych 
w tym zakresie uregulowań prawnych, osoby zarządzające zakładem pracy nie podejmują dzia-
łań eliminujących sytuacje związane z zaistnieniem błędu organizacyjnego w postaci jednooso-
bowych obsad dyżurów.

Dotychczasowe działania podjęte przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych oraz 
same zainteresowane pielęgniarki i położne, nie przynoszą wymiernych efektów w zakresie po-
prawy bezpieczeństwa tak pacjentów, jak i pielęgniarek oraz położnych. Wobec powyższego za-
chodzi niezwłoczna potrzeba wprowadzenia w tym zakresie stosownych uregulowań prawnych, 
gwarantujących bezpieczeństwo oraz minimum dwu osobowe obsady pielęgniarskie i położnicze 
na każdym dyżurze na oddziałach szpitalnych.

Apel nr 4/2018

XXXVI Okręgowego  Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie utrzymania dotychczasowych zasad udostępniania bazy pytań
dla państwowego egzaminu specjalizacyjnego

 
Delegaci XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do 

Ministerstwa Zdrowia o podjęcie działań skutkujących utrzymaniem dotychczasowych zasad 
udostępniania bazy pytań dla państwowego egzaminu specjalizacyjnego.

Funkcjonujący dotychczas system zasad udostępniania baz pytań dla każdego z państwo-
wych egzaminów specjalizacyjnych jest bardzo pozytywnie oceniany w środowisku samorządu 
zawodowego pielęgniarek i położnych i stanowi istotną pomoc w przygotowywaniu się do tych 
niezwykle trudnych egzaminów. Zapoznanie się z aktualną bazą pytań w konkretnej dziedzinie 
specjalizacji, w której pielęgniarka czy położna zamierza złożyć egzamin państwowy stanowi 
także ważna formę zdobywania i poszerzania wiedzy oraz kształcenia się.

Proponowane zmiany idące w kierunku udostępniania baz pytań do poszczególnych egzami-
nów państwowych dopiero po trzech latach od zakończenia danej sesji egzaminacyjnej   są nie-
celowe i mijają się z rolą jaką winny spełnić (tj. merytorycznego przygotowania się kandydata). 
Okres trzech lat jest na tyle długim czasem, że istnieje znaczne ryzyko utraty aktualności pytań 
w zakresie tak zmian prawnych, jak i zmian w obszarze wiedzy medycznej. Wobec czego baza 
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Apel nr 5/2018

XXXVI Okręgowego  Zjazdu Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów leczniczych w zakresie 
zabezpieczenia właściwych  obsad pielęgniarskich / położniczych  

pacjentom przebywającym w tych podmiotach
 

Delegaci XXXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach apelują do Dy-
rektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych  Ministerstwa Zdrowia, Konsultantów Krajowych 
w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa o przeprowadzenie kontroli podmiotów leczniczych 
w zakresie zabezpieczenia właściwych  obsad pielęgniarskich/ położniczych pacjentom przeby-
wającym w tych podmiotach.

Prawnie niedopuszczalna jest sytuacja narażenia zdrowia i życia pacjentów poprzez po-
zostawienie ich nawet na najkrótszy czas bez prawidłowej opieki personelu pielęgniar-
skiego i położniczego lub w liczbie nie gwarantującej pacjentom należytego  bezpieczeń-
stwa. Pomimo oczywistego faktu, iż żaden pacjent nie może pozostać bez należytej i 
gwarantującej mu bezpieczeństwo opieki,  nagminnie stosowana jest praktyka ustalania jed-
noosobowych dyżurów pielęgniarskich i położniczych dla znacznej liczby pacjentów prze-
bywających na oddziałach szpitalnych, którym bezpieczeństwa nie jest w stanie zapew-
nić osoba pełniąca samodzielne dyżur. Przypadki te zagrażają nie tylko pacjentom, ale
i pielęgniarkom oraz położnym, narażając je w sposób realny na odpowiedzialność prawną.

Sytuacja taka może stanowić przesłankę zaistnienia błędu organizacyjnego, za który od-
powiedzialność prawną może ponieść także osoba zarządzająca zakładem pracy (por. art. 
18 Kodeksu karnego). Błąd organizacyjny w opisanej wyżej postaci winien być niezwłocz-
nie wyeliminowany, co uzasadnia także przeprowadzenie kontroli podmiotów leczniczych
w zakresie zabezpieczenia właściwych obsad pielęgniarskich/położniczych pacjentom przebywa-
jącym w tych podmiotach.  

Dotychczasowe działania podjęte przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położ-
nych oraz same zainteresowane pielęgniarki i położne, nie przynoszą wymiernych efektów
w zakresie poprawy bezpieczeństwa tak pacjentów, jak i pielęgniarek oraz położnych.

takich pytań staje się zupełnie nieprzydatna, a powinna służyć lepszemu merytorycznemu przy-
gotowaniu się i poszerzeniu wiedzy kandydata.
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Konkursy marzec - kwiecień 2018r

Szpital Powiatowy w Zawierciu  

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii  - Katarzyna Beza

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Dziecięcego  - Anna Jaworska 

 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  - Renata Major 

Szpital chorób Płuc w Orzeszu 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Opieki Paliatywnej - Irena Szołtysek

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Jastrzębiu Zdroju 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacji  - Krystyna Wnuk

 SP Szpital Kliniczny im. A. Mieleckiego ŚUM w Katowicach 

Pielęgniarka Naczelna  Szpitala    - Wioleta Łazuka 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Nefrologii, 
Transplantologii i Chorób Wewnętrznych    - Anna Stolarczyk

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Otolaryngologii   - Jolanta Palka

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego  
Chirurgii Ogólnej i Transplantologii    - Bożena Eksner

Centrum Oparzeń Siemianowice Śl.

Pielęgniarka  Oddziałowa Chirurgii Plastycznej    - Mariola Grabowska 

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego   - Sylwia Kaftan

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny  dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Rehabilitacyjnego 
dla Dzieci z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej   - Wioletta Stasiak

PPZOZ w Rydułtowach i Wodzisławiu Sl.z siedziba w Wodzisławiu SL. 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrznych II 
w Wodzisławiu Sl.  - Bożena Babula

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, 
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Szanowni Państwo !!! Drogie Koleżanki i Koledzy  !!!
W imieniu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  w Katowicach serdecznie zapraszam 
na uroczystą Galę z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 

do Teatru Rozrywki w Chorzowie  ul M. Konopnickiej 1  
  07.06.2018 r. godz 15.00

Podczas uroczystości zostaną wręczone statuetki Diamentowy Czepek dla wyróżniających się  
pielęgniarek i położnych w pracy zawodowej. 
Jak co roku pragniemy uświetnić Nasz wieczór chwilą rozrywki i humoru zapraszając Państwa na 
spektakl „Seks dla Opornych” godz. 18.30.

 Bądźmy Razem Serdecznie Zapraszam  
Przewodnicząca  ORPIP w Katowicach

Anna Janik

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną pod adresem: www.izbapiel.katowice.pl
Wejście na uroczystości na podstawie e-maile zwrotnego.

Zaproszenie
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PATRONAT MERYTORYCZNY   

PATRONAT HONOROWY   

PATRONAT  MEDIALNY

70 LAT
ŚLĄSKIEGO
UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO
W KATOWICACH

REJESTRACJA
70LAT.SUM.EDU.PL 

ZABRZE
ROKITNICA

UL. HENRYKA JORDANA 19

10.00-22.00

 MIROSŁAW NEINERT 
DYREKTOR TEATRU KOREZ  

CHÓR ŚLĄSKIEJ 
IZBY LEKARSKIEJ CAMES

DR GRZEGORZ GÓRAL 
Z ZESPOŁEM LOTHARSI

DR HAB. ZBIGNIEW NAWRAT 

& GRUPA ZAWRATU

FORYŚ BAND 
POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

           LOMBARD

SESJA RETRO STN

KONFERENCJE 
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ENDOKRYNOLOGICZNEGO 
I POLSKIEGO TOWARZYSTWA TYREOLOGICZNEGO

AKADEMICKI PAS STARTOWY INNOWACJI MEDYCZNYCH

60-LECIE STUDENCKIEGO KRĘGU INSTRUKTORSKIEGO ZHP

SPOTKANIA SEKCJI AZS

„WYCIECZKI WSPOMNIEŃ”

WYSTAWY:

- „UCZELNIA WCZORAJ I DZIŚ” 

- PRAC STUDENTÓW ASP W KATOWICACH

- PRAC UCZNIÓW LICEUM PLASTYCZNEGO W ZABRZU

- PRAC ARTYSTÓW ŚRODOWISK MEDYCZNYCH

KONKURSY, GRY I ZABAWY

GWIAZDA WIECZORU

PROWADZI

ZJAZD ABSOLWENTÓW 
STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU 
MEDYCZNEGO W KATOWICACH

DR JACEK SROCZYŃSKI Z ZESPOŁEM

Pokoleń
Piknik 2018 

25.05.

Zaproszenie
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SMK – System Monitorowania Kształcenia podstawą 
podnoszenia kwalifi kacji zawodowych pielęgniarek i położnych

Podsumowanie funkcjonowania systemu

Hanna Dobrowolska
Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Zrealizowany w ramach Projektu „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu 
informacji w ochronie zdrowia” (P4) System Monitorowania Kształcenia Pracowników 
Medycznych (SMKPM) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg 
procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych. Gromadzone w SMK infor-
macje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego 
kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie procesu, prowa-
dzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie 
ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. 

Celem Systemu jest usprawnienie procesów 
biznesowych związanych z dostępem do in-
formacji o stanie zasobów kadry pracowników 
medycznych z uwzględnieniem wieku, specja-
lizacji, stażu, kursów doszkalających. Wdroże-
nie SMK stanowi zinformatyzowanie procesu 
kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

W Systemie SMK przetwarzane są dane do-
tyczące:

• Lekarzy i lekarzy dentystów,
• Farmaceutów,
• Pielęgniarek i położnych,
• Diagnostów laboratoryjnych,
• Innych zawodów medycznych 
Dla poszczególnych użytkowników SMK 

zostały zapewnione istotne funkcjonalności. 
Dzięki ich udostępnieniu, określone grupy uzy-
skały wyodrębnione możliwości. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 paź-
dziernika 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1991 r. oraz z 2016 r. 
poz. 65) SMK powinien zostać udostępniony 
dla grup zawodowych – lekarzy, lekarzy den-
tystów, diagnostów laboratoryjnych, farma-
ceutów, ratowników medycznych, pielęgniarek 
i położnych z dniem 1 maja 2016 r. zobowiązu-
jąc jednocześnie pracowników medycznych do 
korzystania z tego systemu.

W związku z faktem, iż SMK wprowadza 
istotną zmianę związaną z przejściem z formy 
papierowej n a elektroniczną formę ewidencji 
procesu kształcenia wspomnianych wyżej grup 
zawodowych oraz mając na uwadze dobre 
praktyki stosowane przy wdrażaniu skompli-
kowanych systemów informatycznych, a także 
liczebność i zróżnicowanie użytkowników, do 
których skierowany jest system, podjęto de-

cyzję dotyczącą etapowego udostępniania jego 
funkcjonalności. Przyjęcie etapowego sposobu 
uruchomienia systemu umożliwi analizę i wyeli-
minowanie błędów pojawiających się w trakcie 
użytkowania, a także pozwoli zoptymalizować 
system, celem zwiększenia jego użyteczności 
 dostępności dla użytkowników.

Biorąc pod uwagę powyższe informacje 
w pierwszym etapie tj. od 1 maja 2016 roku 
SMK uruchomiony został dla diagnostów la-
boratoryjnych i farmaceutów. Dla pozostałych 
grup zawodowych, czyli lekarzy i lekarzy den-
tystów oraz pielęgniarek i położnych, System 
udostępniony został z dniem 1 maja 2017 r.

Regulacje prawne w tym zakresie obejmuje 
ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. zmieniają-
ca ustawę o zmianie ustawy o systemie infor-
macji w ochronie zdrowia oraz niektórych in-
nych ustaw. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
30 kwietnia 2016 r. [1]

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie in-
formacji w ochronie zdrowia początkowo sys-
tem obowiązywać miał pielęgniarki i położne 
od dnia 1 maja 2017 roku, jednak jego osta-
teczne wdrożenie zostało przesunięte na dzień 
1 lipca 2017 roku. Od tego momentu proces 
kwalifi kacji odbywa się na poziomie systemu 
SMK. 

Do korzystania z SMK niezbędne są: do-
stęp do Internetu, adres e-mail, zainstalowana 
wersja oprogramowania Java 7 z najnowszą 
aktualizacją, przeglądarka internetowa Mozilla 
Firefox, Internet Explorer.

Uzyskiwanie uprawnień do systemu SMK 
możliwe jest poprzez:

  Złożenie wniosku w wersji papierowej 
(aktywacja w siedzibie OIPIP)

  Skorzystanie z kwalifi kowanego podpisu 
elektronicznego
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  Skorzystanie z podpisu potwierdzonego 
profi lem zaufanym ePUAP 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach, wychodząc na przeciw oczekiwa-
niom środowiska, od samego początku wspie-
ra proces dostępu do systemu. W tym celu 
przygotowane zostały dodatkowe stanowiska 
komputerowe, udostępniane pielęgniarkom i 
położnym na miejscu w siedzibie Izby, gdzie 
pracownicy Działu Kształcenia Podyplomowe-
go pomagają w procesie uzyskania dostępu do 
systemu, założenia konta oraz złożenia wniosku 
na kursy organizowane przez Izbę. Warunkiem 
dopełnienia wszystkich formalności jest aktu-
alizacja danych w rejestrze. Dlatego osoby za-
interesowane uzyskaniem dostępu do systemu 
SMK każdorazowo informowane są o koniecz-
ności aktualizacji danych w rejestrze Izby.

Poniżej przedstawię statystykę obejmująca 
system SMK od momentu jego wprowadzenia, 
czyli od 1 lipca 2017 roku do dnia 30 marca 
2018 roku. 

Wykres nr 1 – Wnioski o nadanie upraw-
nień, złożone w systemie SMK 

Wykres nr 1 przedstawia dane dotyczą-
ce liczby złożonych wniosków o nadanie upraw-
nień w systemie SMK. Kolumna 1 przedstawia 
liczbę zaakceptowanych wniosków, kolumna 2 
liczbę wniosków odrzuconych. Wnioski zaak-
ceptowane to złożone zarówno w wersji papie-
rowej, jak i podpisane podpisem elektronicz-
nym bądź profi lem zaufanym ePUAp. Wnioski 
odrzucone to złożone błędnie lub podwójnie.

Wykres nr 2. Liczba wniosków oczekujących 
na nadanie uprawnień do systemu SMK.

Wykres 2 przedstawia liczbę wniosków 
oczekujących na nadanie uprawnień w syste-
mie SMK. Kolumna 1 przedstawia liczbę wnio-
sków złożonych papierowo, co oznacza, że 524 
osoby złożyły wnioski w systemie w wersji pa-
pierowej i zobowiązane są zgłosić się do Izby 
celem nadania uprawnień w systemie. Kolum-
na 2 to liczba wniosków podpisanych podpisem 
elektronicznym bądź profi lem zaufanym ePUAp 
co oznacza, że po sprawdzeniu danych w Cen-
tralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych i ich 
zgodności z danymi w systemie SMK, wnioski 
zostaną zaakceptowane.

Wykres nr 3 Liczba złożonych wniosków 
na wszystkie rodzaje kształcenia

Wykres nr 3 przedstawia liczbę wniosków 
złożonych w systemie SMK na wszystkie ro-
dzaje kształcenia podyplomowego. Znacząca 
większość wniosków została złożona na kursy 
specjalistyczne. Liczba wniosków na specjali-
zacje i kursy kwalifi kacyjne kształtuje się na 
podobnym poziomie. Ze względu na brak ak-
tualnie organizowanych kursów dokształcają-
cych liczba wniosków na ten rodzaj kształcenia 
wynosi 0.

Wykres nr 4. Liczba wniosków na po-
szczególne dziedziny specjalizacji
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Wykres nr 4 przedstawia liczbę wniosków 
złożonych na specjalizacje. Wszystkie przed-
stawione dziedziny specjalizacji realizowane 
są od listopada i grudnia 2017 roku, kolejne 
dziedziny specjalizacji planowane będą jeszcze 
w tym roku. 

Wykres nr 5 Liczba wniosków na poszcze-
gólne dziedziny kursów kwalifi kacyjnych

Wykres nr 5 przedstawia liczbę wniosków 
złożonych na poszczególne dziedziny kursów 
kwalifi kacyjnych. Część z nich jest już w trak-
cie realizacji, część ma jeszcze nabór otwarty. 
Są również dziedziny kursów, które ze względu 
na małą liczbę złożonych wniosków nie zosta-
ły otwarte w planowanym terminie np. pielę-
gniarstwo chirurgiczne i pielęgniarstwo opera-
cyjne dla pielęgniarek. 

Wykres nr 6 Liczba wniosków złożonych 
na kursy specjalistyczne

Wykres nr 6 przedstawia liczbę wniosków 
złożonych na kursy specjalistyczne. Zauważyć 
należy, że największym zainteresowaniem cie-
szy się kurs specjalistyczny z zakresu Wywiad 
i badanie fi zykalne oraz RKO i EKG. Wynika to 
zapewne z konieczności ukończenia tych kur-
sów dla większości dziedzin specjalizacji. Pod-

kreślić należy pojawienie się dwóch 
kursów z zakresu EKG. Pierwsza 
nazwa, która aktualnie już nie obo-
wiązuje to Wykonanie i interpreta-
cja zapisu elektrokardiografi cznego. 
Aktualna nazwa kursu, na który na-
leży składać wnioski to Wykonanie 
i interpretacja zapisu elektro-
kardiografi cznego u dorosłych. 
Jest to bardzo istotne, ponieważ 
złożenie wniosku na nieobowiązują-
cą już nazwę kursu skutkuje nieza-
kwalifi kowaniem na wybrany kurs. 
W przypadku kursów specjalistycz-
nych również występują dziedziny, 

które ze względu na małe zainteresowanie nie 
zostały otwarte np. Edukator w cukrzycy. 

W systemie nie pojawiły się kursy dokształ-
cające, które aktualnie realizowane są w formie 
szkoleń/kursów i na chwilę obecną nie wyma-
gają składania wniosku w systemie SMK. De-
cyzja taka została podjęta ze względu na krót-
ki czas trwania kursu dokształcającego (1-3 
dni) i koniecznością dopełnienia wszystkich 
formalności wymaganych w systemie SMK. 

W przyszłości jednak planuje się po-
wrót do realizacji kursów dokształca-
jących.

Przedstawione powyżej dane 
wskazują na coraz powszechniejsze 
korzystanie z systemu SMK. Zakła-
damy, że w najbliższym czasie liczba 
pielęgniarek i położnych, które starać 
się będą o uzyskanie uprawnień w 
systemie znacznie wzrośnie. Podkre-
ślić bowiem należy, iż aktualnie każda 
pielęgniarka, czy położna, która pla-
nuje podnosić kwalifi kacje zawodowe 
w formie kształcenia podyplomowego 
zobowiązana jest posiadać aktywne 
konto w systemie SMK.

Źródło informacji: Wydział Kształ-
cenia w Innych Zawodach Medycznych De-
partament Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
https://www.csioz.gov.pl
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Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
Co nowego ?

Hanna Dobrowolska
Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

W okresie ostatnich kilku lat nastąpiła znaczna zmiana w obszarze kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych. Dotyczy ona zarówno programów kształce-
nia oraz przepisów regulujących obszar kształcenia.       

Do 19 sierpnia 2015 roku realizacja kształ-
cenia odbywała się na podstawie programów 
ramowych udostępnianych przez Centrum 
Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek
 i Położnych w Warszawie. Programy te były 
uszczegóławiane przez organizatorów i przeka-
zywane do Centrum Kształcenia celem wyda-
nia Decyzji, na podstawie, której można było 
podejmować realizację kształcenia. Procedura 
ta uległa zmianie w sierpniu 2015 roku, kiedy 
to Minister Zdrowia opublikował i zatwierdził 
do realizacji programy kształcenia. Od tego 
momentu realizacja kształcenia odbywa się na 
podstawie zatwierdzonego programu, po ak-
ceptacji przez Centrum harmonogramu szkole-
nia. Zmieniły się również dziedziny kształcenia. 

W przypadku specjalizacji, nie ma już na-
stępujących dziedzin pielęgniarstwa: kardio-
logicznego, zachowawczego, neurologiczne-
go, nefrologicznego czy diabetologicznego. Te 
dziedziny kształcenia zostały zastąpione jedną 
wspólną – pielęgniarstwo internistyczne. Na-
tomiast w przypadku położnych, połączone 
zostały dziedziny specjalizacji pielęgniarstwo 
ginekologiczne i położnicze. Ponadto wykre-
ślono specjalizacje w dziedzinach organizacja i 

zarządzanie oraz promocja zdrowia i edukacja 
zdrowotna. 

Podobnie wygląda sytuacja kursów kwalifi -
kacyjnych, wykreślono organizację i zarządza-
nie, promocje zdrowia i edukację zdrowotną 
oraz pielęgniarstwo zachowawcze. Natomiast 
wprowadzono nowe dziedziny kursów kwalifi -
kacyjnych; pielęgniarstwo operacyjne dla po-
łożnych, pielęgniarstwo anestezjologiczne i in-
tensywna opieka w położnictwie i ginekologii. 

Wprowadzenie nowych programów kształ-
cenia spowodowało również uruchomienie do-
datkowych wymagań w postaci kursów spe-
cjalistycznych głównie w zakresie wykonanie i 
interpretacja zapisu elektrokardiografi cznego 
u dorosłych, resuscytacja krążeniowo – odde-
chowa i wywiad i badanie fi zykalne. Zgodnie z 
obowiązującym komunikatem Centrum Kształ-
cenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 
ukończenie tych kursów wymagane jest do eg-
zaminu końcowego. W tabeli nr 1 i 2 przedsta-
wiono wykaz dziedzin specjalizacji oraz kursów 
kwalifi kacyjnych wraz z wymaganymi kursami 
specjalistycznymi, które uczestnik zobowiąza-
ny jest ukończyć do dnia zakończenia kształ-
cenia.

LP DZIEDZINA KSZTAŁCENIA Program 
przeznaczony dla

DODATKOWE WYMAGANIA 
do zakończenia kształcenia 

1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i in-
tensywna opieka

Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne
RKO, EKG

2 Pielęgniarstwo chirurgiczne Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne
RKO, EKG

3 Pielęgniarstwo geriatryczne Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne
LR

4 Pielęgniarstwo internistyczne Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne
RKO, EKG

Przetaczanie krwi
5 Pielęgniarstwo onkologiczne Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne
6 Pielęgniarstwo operacyjne Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne
7 Pielęgniarstwo opieki długotermino-

wej
Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne

LECZENIE RAN
8 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne

RKO
9 Pielęgniarstwo pediatryczne Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne

RKO
EKG

10 Pielęgniarstwo psychiatryczne Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne
RKO

Tabela nr 1 – wykaz dziedzin specjalizacji wraz z wymaganymi kursami specjalistycznymi 
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Tabela nr 2 – wykaz dziedzin kursów kwalifi kacyjnych wraz z wymaganymi kursami specjali-
stycznymi 

LP DZIEDZINA KSZTAŁCENIA Program 
przeznaczony dla

DODATKOWE WYMAGANIA
Do egzaminu końcowego

1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i in-
tensywna opieka

Pielęgniarki RKO
EKG

2 Pielęgniarstwo chirurgiczne Pielęgniarki RKO
EKG

3 Pielęgniarstwo diabetologiczne Pielęgniarki -
4 Pielęgniarstwo geriatryczne Pielęgniarki RKO

EKG
5 Pielęgniarstwo internistyczne Pielęgniarki RKO

EKG
6 Pielęgniarstwo kardiologiczne Pielęgniarki RKO

EKG
7 Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializo-

terapią
Pielęgniarki RKO

8 Pielęgniarstwo neonatologiczne Pielęgniarki RKO
9 Pielęgniarstwo neurologiczne Pielęgniarki RKO
10 Pielęgniarstwo onkologiczne Pielęgniarki -
11 Pielęgniarstwo operacyjne Pielęgniarki -
12 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Pielęgniarki -
13 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Pielęgniarki -
14 Pielęgniarstwo pediatryczne Pielęgniarki RKO

EKG
15 Pielęgniarstwo psychiatryczne Pielęgniarki -
16 Pielęgniarstwo ratunkowe Pielęgniarki RKO

RKON
17 Pielęgniarstwo rodzinne Pielęgniarki -

18 Pielęgniarstwo środowiska nauczania i 
wychowania

Pielęgniarki -

19 Pielęgniarstwa transplantacyjnego Pielęgniarki RKO
EKG

Przetaczanie krwi
20 Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia 

pracujących
Pielęgniarki -

21 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i in-
tensywna opieka w położnictwie i gi-
nekologii

Położne RKO
EKG

11 Pielęgniarstwo ratunkowe Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne
RKO

RKO Noworodka
EKG

12 Pielęgniarstwo rodzinne Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne
RKO
EKG

13 Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia 
pracujących

Pielęgniarki Wywiad i badanie fi zykalne
RKO

14 Pielęgniarstwo ginekologiczno – po-
łożnicze

Położne Wywiad i badanie fi zykalne
RKO Noworodka 

Leczenie ran
15 Pielęgniarstwo rodzinne Położne Wywiad i badanie fi zykalne

RKO
RKO Noworodka

16 Pielęgniarstwo epidemiologiczne Pielęgniarki
Położne

Wywiad i badanie fi zykalne

17 Pielęgniarstwo neonatologiczne Pielęgniarki
położne

Wywiad i badanie fi zykalne
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22 Pielęgniarstwo rodzinne Położne RKO
RKO Noworodka

23 Pielęgniarstwo epidemiologiczne Pielęgniarki
Położne

-

24 Pielęgniarstwo operacyjne Położne -

Należy również podkreślić, iż zgodnie z dokumentem: Aktualizacja Programów Szkoleń Specjali-
zacyjnych oraz Kursów Kwalifi kacyjnych zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia w dniu 24.10.2016 
roku dopuszcza się następujące zwolnienia z konieczności ukończenia kursów specjalistycznych:

1761). Wprowadza kilka istotnych zmian m.in. 
w zakresie warunków przeprowadzania postę-
powania kwalifi kacyjnego, czasu trwania po-
szczególnych rodzajów kształcenia, kwalifi ka-
cji kierowników, wysokości opłaty za egzamin 
państwowy, przystępowania przez pielęgniarki 
i położne bez ograniczeń do egzaminu pań-
stwowego oraz ujednolica wzory dokumentów. 
Pełna wersja rozporządzenia dostępna jest na 
stronie www.izbapiel.katowice.pl  

Kolejna duża zmiana w obszarze kształcenia 
podyplomowego nastąpiła 1 maja 2017 roku, 
kiedy to na podstawie ustawy o informatyza-
cji w ochronie zdrowia wprowadzony został 
System Monitorowania Kształcenia, tzw. SMK 
będący podstawą podnoszenia kwalifi kacji za-
wodowych pielęgniarek i położnych. Wprowa-
dzenie systemu SMK nakłada na pielęgniarki 
i położne planujące podnosić kwalifi kacji za-
wodowe obowiązek założenia konta oraz skła-
dania wniosku na szkolenie w systemie SMK, 
a na organizatorów kształcenia zamieszczanie 
planów i harmonogramów w systemie. Sytu-
acja ta spowodowała znaczne trudności orga-
nizacyjne realizacji kształcenia zwłaszcza zgła-
szane przez pielęgniarki i położne problemy 
w zakresie uzyskiwania uprawnień do syste-
mu oraz umiejętności poruszania w systemie. 
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach, wychodząc na przeciw oczekiwaniom 
środowiska, od samego początku wspiera pro-
ces dostępu do systemu. W tym celu przygoto-
wane zostały dodatkowe stanowiska kompute-
rowe, udostępniane pielęgniarkom i położnym 
na miejscu w siedzibie Izby, gdzie pracownicy 
Działu Kształcenia Podyplomowego pomagają 
w procesie uzyskania dostępu do systemu, za-
łożenia konta oraz złożenia wniosku na kursy 
organizowane przez Izbę. Warunkiem dopeł-
nienia wszystkich formalności jest aktualizacja 
danych w rejestrze. Dlatego osoby zaintere-
sowane uzyskaniem dostępu do systemu SMK 
każdorazowo informowane są o konieczności 
aktualizacji danych w rejestrze Izby.

Podsumowując, stwierdzić można, że 
dynamiczne zmiany w obszarze kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych sta-
wiają nowe wezwania zarówno dla osób pla-
nujących podnoszenie kwalifi kacji, ale również 
organizatorów kształcenia.

1. Zwolnienia z kursu EKG i/ lub RKO
  Pielęgniarka posiadająca dyplom ratow-
nika medycznego

  Pielęgniarka posiadająca zaświadczenie 
o ukończeniu kursu Advanced Life Sup-
port (ALS)

  Pielęgniarka będąca pielęgniarką sys-
temu w rozumieniu art.3 pkt.6 Ustawy 
z dnia 08.09.2006 roku o Państwowym 
Systemie Ratownictwa Medycznego (Pie-
lęgniarka posiadająca tytuł specjalisty 
lub specjalizująca się w dziedzinie pie-
lęgniarstwa: ratunkowego, anestezjolo-
gicznego, chirurgii, kardiologii, pediatrii, 
a także pielęgniarka posiadająca ukoń-
czony kurs kwalifi kacyjny w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjo-
logicznego, chirurgii, kardiologii, pedia-
trii, oraz posiadająca co najmniej 3 – letni 
staż pracy w oddziałach tych specjalno-
ści, oddziałach pomocy doraźnej, izbach 
przyjęć lub pogotowiu ratunkowym).

 
2. Zwolnienia z kursu Wywiad i badanie 

fi zykalne (do specjalizacji)
  Dyplom uzyskania tytułu specjalisty po 
2001 r.

  Zaświadczenie o ukończeniu kursu z za-
kresu specjalistycznego Wywiad i  bada-
nie fi zykalne

  Zaświadczenie o ukończeniu kursu z za-
kresu badania fi zykalne Advenced Physi-
cal Assessment 

  Dyplom uzyskania tytułu licencjata pie-
lęgniarstwa/położnictwa począwszy od 
naboru 2012/2013 

Należy zwrócić również uwagę na wpro-
wadzenie wielu nowych programów kursów 
specjalistycznych np. Opieka nad pacjentem 
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (PO-
ChP) dla pielęgniarek, czy Onkologia gine-
kologiczna dla położnych oraz zmianę nazwy 
kursu specjalistycznego z zakresu wykonanie 
i interpretacja zapisu elektrokardiografi cznego 
na wykonanie i interpretacja zapisu elektro-
kardiografi cznego u dorosłych.

Bardzo ważna data dla kształcenia podyplo-
mowego to 30 września 2016 roku, kiedy to weszło 
w życie nowe rozporządzenie Ministra Zdro-
wia w sprawie kształcenia podyplomowego 
pielęgniarek i położnych (Dz. Ust. 2016 poz. 
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Osobowościowe uwarunkowania choroby 
wieńcowej serca 

część I 

OSOBOWOŚĆ TYPU A
dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec

Prorektor ds. studenckich Państwowej Medycznej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Adiunkt na Wydziale Nauk Medycznych Państwowej Medycznej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Opolu

Kierując się w stronę, tak zwanego, holistycznego podejścia do zdrowia i choroby, nie sposób 
nie podkreślić roli i znaczenia psychospołecznych czynników ryzyka. Niski status społeczno-
-ekonomiczny, brak wsparcia, wszechobecny stres w pracy i w życiu codziennym, depresja, lęk, 
wrogość czy osobowość Typu A, Typu D lub też połączenie niektórych cech osobowości Typu A 
i Typu D przyczyniają się do ryzyka rozwoju choroby wieńcowej, pogorszenia jej obrazu klinicz-
nego i rokowania. Niekorzystny wpływ stresu na organizm człowieka przedstawiono na rycinie 1.

Ryc. 1. Wpływ stresu na organizm człowieka 

W czynnikach ryzyka odgrywających istotną 
rolę w patogenezie miażdżycy tętnic wieńco-
wych ważną rolę pełnią zidentyfi kowane me-
chanizmy psychologiczne.

W tym kontekście, szczególnie ważną rolę 
odgrywa osobowość człowieka. Dlatego też od 
wielu lat prowadzone są badania mające na 

celu wyjaśnienie roli i znaczenia osobowości 
w powstawaniu, rozwoju i przebiegu wielu cho-
rób somatycznych. 

Osobowość rozumiana jest jako ca-
łość myśli, emocji i zachowań wyznacza-
jących kierunek życia człowieka. Bada-
nia prowadzone w tym zakresie zmierzają 
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do ustalenia roli przekonań, emocji 
i zachowań sprzyjających zachorowaniu, 
zwłaszcza na choroby układu krążenia [53]. 
Ze względu na rozpowszechnienie cho-
rób układu krążenia, szczególnie   tych roz-
wijających się na podłożu miażdżycowym, 
nie bez znaczenia pozostaje ich związek 
z czynnikami o podłożu psychicznym, w tym 
z typami i wzorami osobowości: Typu A i Typu 
D oraz tzw. prężnością, utożsamianą z łatwo-
ścią jednostki do przystosowania się do sytu-
acji trudnej. 

Wzór zachowania Typu A

Występowanie choroby wieńcowej czę-
sto łączy się z  określonymi cechami osobo-
wości. Już w latach 90-tych ubiegłego stu-
lecia lekarz William Osler tak oto opisywał 
pacjentów z chorobami serca: „nie łagodny, 
neurotyczny… ale gwałtowny, ambitny, pełen 
wigoru i w umyśle i w działaniu, niby maszy-
na stale na najwyższych obrotach” (cyt. za: 
Williams 1989, s.19) [54]. Pół wieku później 
kardiolodzy Meyer Friedman i Ray Rosenman 
wysunęli koncepcję wzoru zachowania A 
(WZA), opisywanego jako „zespół działań 
i emocji obserwowanych u osób, które nieustan-
nie odczuwają presję zdobywania coraz więcej 
w coraz krótszym czasie” [55]. Według tej 
koncepcji choroba wieńcowa występuje naj-
częściej u osób cechujących się silną potrzebą 
dominacji, agresją, niecierpliwością, gwałtow-
nym stylem mówienia oraz ogólną nadpobudli-
wością.

Wzór zachowania Typu A defi niowany 
jest jako „zespół jawnego zachowania lub styl 
życia charakteryzujący się:

• skrajnym współzawodniczeniem, 

• walką o osiągnięcia, 

• agresywnością, 

• pobudliwością, 

• nadmierną czujnością, 

• wybuchowym sposobem mówienia, 

• napięciem mięśni twarzy, 

• poczuciem presji czasu i nadmiernej 
odpowiedzialności” [56]. 

Wzór zachowania Typu A  przeciw-
stawiany jest wzorowi zachowania  Typu B 
(WZB) przypisywanego osobom łagodnym, 

niespieszącym się, nie rywalizującym nad-
miernie, poddającym się bardziej prądowi ży-
cia niż walce o osiągnięcia. 

Zachowania Typu A można rozpatrywać 
z punktu widzenia treści, jak i cech for-
malnych. Do tych pierwszych zalicza się 
silną potrzebę osiągnięć, tendencję do do-
minacji i agresywność [57]. Natomiast ce-
chy formalne obejmują znaczną dynami-
kę zachowań, energię przejawiającą się 
w działaniu, pośpiech i niecierpliwość wyraża-
ne na poziomie behawioralnym  określonym 
sposobem mówienia, poruszania się czy ge-
stykulacji. Cechy te są związane z tempera-
mentem człowieka. Wzór zachowania A można 
więc traktować jako określony sposób regulacji 
stosunków jednostki z otoczeniem, w którym 
znaczącą rolę przypisuje się dużej potrzebie 
osiągnięć. 

Pierwsze dane potwierdzające związek WZA 
z chorobą wieńcową pochodzą z dwóch szeroko 
zakrojonych epidemiologicznych programów 
badawczych przeprowadzonych w latach 60 
i 70. Pierwsze z nich, badanie WCGS dostar-
czyło dowody na to, że osoby zaszeregowa-
ne do grupy WZA ponad dwukrotnie częściej 
zapadały na kliniczną postać choroby wieńco-
wej w porównaniu do osób z WZB. Ponieważ 
wymienione dane uzyskano po statystycznym 
uwzględnieniu innych czynników ryzyka, takich 
jak: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze krwi 
i hipercholesterolemia, można przyjąć z dużym 
prawdopodobieństwem, że WZA stanowi istotny 
czynnik ryzyka w chorobie wieńcowej [90]. 

Wyniki wspomnianego badania zostały po-
twierdzone w badaniu Framingham Heart Stu-
dy. Porównanie grup osób z WZA i WZB po za-
kończeniu badania wykazało znaczący związek 
pomiędzy Wzorem zachowania A, a chorobą 
wieńcową, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. 
Kobiety z WZA były dwa razy bardziej zagrożo-
ne chorobą wieńcową i trzykrotnie częściej do-
świadczały dusznicy w porównaniu do kobiet z 
WZB. Wśród mężczyzn z WZA ryzyko choroby 
wieńcowej i objawy dusznicy były około 200% 
większe w porównaniu do grupy mężczyzn 
z WZB. Zależności te stwierdzono tylko 
u mężczyzn pracujących umysłowo oraz 
u kobiet pracujących poza domem. Podobnie 
jak w przypadku badania WCGS, relacja po-
między WZA a chorobą wieńcową były z re-
guły niezależne od innych czynników ryzyka 
[91,92]. Zarówno wspomniane prace pionier-
skie, jak i późniejsze badania prowadzone w 
USA i w Europie dostarczają przekonujących 
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dowodów na to, że wzór zachowania A jest 
istotnym czynnikiem ryzyka choroby wień-
cowej [93,94,95,96]. Podobne badania 
o charakterze prospektywnym przeprowadzo-
no w kilku krajach Europy. Najbardziej znane 
to: French-Belgian Collaborative Study, obej-
mujące 2800 mężczyzn aktywnych zawodowo, 
zarówno pracowników fi zycznych, jak i umy-
słowych oraz Belgian Heart Disease Pravention 
Project, przeprowadzone 16-tysięcznej grupie 
mężczyzn w wieku 40-59 lat. W obydwu wy-
mienionych powyżej badaniach wykazano, że 
wzór zachowania A zwiększa w sposób istot-
ny prawdopodobieństwo wystąpienia choro-
by niedokrwiennej serca lub nagłej śmierci 
w wyniku zawału [97]. Dostarczono również 
argumentów przemawiających za istnieniem 
związku pomiędzy zachowaniami Typu A i cho-
robą niedokrwienną serca, wykorzystując ba-
dania koronarografi czne. 

Badania amerykańskie przeprowadzo-
ne w klinice w Bostonie wykazały, że osoby, 
u których wystąpiły zwężające zmiany miaż-
dżycowe z redukcją, co najmniej w 50%  świa-
tła tętnicy, w dwóch lub większej ilości naczyń 
wieńcowych, charakteryzowały się wzorem za-
chowania A. Podobne wyniki uzyskano w Duke 
University Medical Center, gdzie wykazano, że 
w grupie o największych zmianach miażdży-

cowych w tętnicach wieńcowych aż 93% osób 
prezentowało Typ osobowości A [97].

Reasumując, należy uznać, że Wzór zacho-
wania A wpływa na zwiększone ryzyko zachoro-
wania na chorobę wieńcową za pośrednictwem 
zwiększonej reaktywności fi zjologicznej, a me-
chanizmem pośredniczącym jest stres. Osoby 
typu A są jednostkami ciągle narażanymi na 
doświadczanie sytuacji stresowych. Stres zaś 
powoduje mobilizację organizmu, zwiększają-
cą aktywność układu autonomicznego, zwłasz-
cza jego część współczulną. Za pośrednictwem 
układu współczulnego następuje zwiększone 
wydzielanie katecholamin, które zwiększając 
częstotliwość pracy serca, i kurczliwość ob-
wodowych, tętniczych naczyń krwionośnych, 
powodują wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Po-
nadto katecholaminy wpływają na metabolizm 
tłuszczów, uwalniając znaczne ilości energii 
potrzebnej do radzenia sobie w sytuacji stre-
sowej. Powstałe przy ich udziale lipoproteiny 
mogą się odkładać w ścianach tętnic [98,99], 
a stąd już prosta droga do rozwoju pełnoobja-
wowej choroby wieńcowej. O innych psycholo-
gicznych aspektach choroby wieńcowej będzie 
traktowała kolejna część (II) rozważań o psy-
chologicznych aspektach choroby wieńcowej.

Piśmiennictwo u autora.
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Błędy popełniane w pracy 
pielęgniarki anestezjologicznej

Mgr pielęgniarstwa Ewa Rogula
Specjalistka w Dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Błędy związane są nieodłączne z ludzką działalnością. Przyjmuje się, że na 10 000 
działań związanych z pracą popełnianych jest 1000 błędów. Ludzki błąd pozostaje 
i prawdopodobnie zawsze będzie pierwszą przyczyną wypadków. Przyjęcie błędu jako 
rzeczy normalnej jest wstępnym warunkiem do ustalenia i opracowania sytuacji ryzy-
ka. Badanie błędów nie jest wytykaniem usterek, ale pytaniem, dlaczego tak się stało i  
zrozumieniem  przyczyn  wypadku, a tym samym stworzenie możliwości zapobiegania 
krytycznym sytuacjom w przyszłości. Błąd nie jest równoważny z niedbalstwem - jest 
to kolejne ważne założenie przy analizowaniu tej problematyki. JAnestezjologia jest je-
dynym kierunkiem klinicznym, który od początku monitorował powikłania i liczbę zgonów. Bry-
tyjscy anestezjolodzy znają nawet nazwisko swojej pierwszej ofi ary śmiertelnej.

Badania nad błędami pozwoliły na identyfi kację przyczyn ich powstawania. Zwrócono uwagę, 
że najczęściej osoba popełniająca błąd jest  końcowym ogniwem wielu organizacyjnych niedocią-
gnięć i zaniedbań.

W anestezjologii wyróżniono sytuacje kry-
tyczne, do których dochodzi na skutek błędu 
ludzkiego lub awarii urządzenia i które nieroz-
poznane w odpowiednim czasie doprowadzić 
mogą do przedłużonego pobytu w szpitalu, 
a nawet śmierci pacjenta. Dokładna ich analiza  
pozwoliła  na  ustalenie,  iż  w 80% przypad-
ków były one spowodowane błędem człowie-
ka, a w 20 % wynikły na skutek awarii sprzętu 
technicznego .

Pomimo zaproponowania strategii dla zapobie-
gania wypadkom w anestezjologii w dalszym 
ciągu istnieje potrzeba kontynuacji badań nad 
błędami. Mimo publikacji na temat odpowie-
dzialności zawodowej i karnej pielęgniarek 
wiedza na ten temat jest ciągle niewystarcza-
jąca a utożsamianie błędów medycznych z błę-
dem lekarskim powoduje iluzje bezbłędnego, 
bezkarnego działania pielęgniarskiego. Jest to 
sytuacja tym bardziej niekorzystna, iż badania 

dowodzą, że błędy pielęgniarek anestezjolo-
gicznych częściej skutkują zgonem pacjenta, 
niż błędy anestezjologów .
CEL PRACY I PROBLEMY BADAWCZE

Celem pracy była próba identyfi kacji błędów 
popełnianych przez pielęgniarki anestezjologicz-
ne pracujące w sali operacyjnej oraz czynników 
mogących mieć wpływ na ich występowanie.
METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BA-
DAWCZE

Badania przeprowadzono metodą sondażu 
diagnostycznego z zastosowaniem techniki an-
kietowej. Samodzielnie skonstruowany do ce-
lów pracy kwestionariusz ankiety zawierał pyta-
nia jedno - i wielokrotnego wyboru oraz pytania 
otwarte.. Zawarto w nim pytania dotyczące pro-
cedur związanych z przygotowaniem sta- nowi-
ska anestezjologicznego, przyjęciem pacjenta 
na blok operacyjny, asystowaniem i nadzorem 
w trakcie znieczulenia oraz pytania dotyczące 
sytuacji mogących stanowić zagrożenie życia 
lub zdrowia pacjenta. Ankieta zawierała rów-
nież pytania dotyczące zakresu wykonywanych 
przez pielęgniarki czynności zawodowych

W badanej 250 osobowej grupie osób znalazło 
się 7 mężczyzn (2,8%) i 243 kobiety (97,2%). 
Wiek badanych wynosił od 24 do 62 lat (śred-
nio 38,4 ± 7,2 lat). Przeważały osoby między 
31 a 40 rokiem życia. Staż pracy w oddziale 
anestezjologii wśród an- kietowanych pielęgnia-
rek wahał się od 4 miesięcy do 36 lat (średnio 
14 ± 8,7 lat). Najliczniejszą grupę (40%) sta-
nowiły pielęgniarki pracujące ponad 11 lat. Aż 

Jan Woleński w przedmowie do książki 
„Między prawdą i normą a błędem” pisze 
„Prawdziwie ludzka duma polega nie na tym, 
że jesteśmy impregnowani na popełnianie 
błędów, ale że możemy je zidentyfi kować, 
przyznać się do nich, poprawić i nauczyć się 
ich unikania w przyszłości. Z pełną świa-
domością, że stare błędy są wstępem do 
nowych. Nie to bowiem jest groźne, że po-
pełniamy błędy, ale to, że upieramy się przy 
nich jako rezultatach poprawnych”
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98 osób w swojej pracy asystowało do 5 i więcej 
znieczuleń dziennie. Stanowiło to dość znaczną 
część ankietowanych pielęgniarek - 39,2 %. 
Większość ankietowanych 159 (66,5%) praco-
wało na jednym etacie jednak około 1/3 ba-
danej grupy - (33,5%) pracowała na więcej 
niż jeden etat. Ponad połowa, bo 139 (55,6%) 
ankietowanych posiadała kurs kwalifi kacyjny z 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensyw-
nej opieki, a 42 (18%) osób ukończyło specjali-
zację z pielęgniarstwa anestezjologicznego i in-
tensywnej opieki. Aż 66 (26,4%) pielęgniarek 
pracujących w oddziale anestezjologii nie po-
siadało dodatkowych kwalifi kacji odpowiednich 
do pracy w tym oddziale.
NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PRACY PIELĘGNIA-
REK ANESTEZJOLOGICZNYCH

W badaniach analizowano błędy oraz nie-
prawidłowości, jakie występowały w pracy 
pielęgniarek anestezjologicznych bloku ope-
racyjnego. Zdarzeń takich nie rozpatrywano w 
kategoriach „najgroźniejszy w skutkach” bądź 
„najczęściej występujący”, gdyż osąd czy po-
wstał błąd często jest subiektywny i w znacz-
nym stopniu zależy od skutków, jakie spo-
wodował. Poniższą analizę nieprawidłowości   
dokonano   w   oparciu   o   etap   pracy. Zde-
cydowana większość 205 (83%) pielęgniarek 
potwierdziła istnienie w oddziale standardów 
lub procedur dotyczących przygotowania apa-
ratu do znieczulenia, jednak aż w 97 (39,3%) 
przypadkach dochodziło do pominięcia które-
goś z elementów przeprowadzenia kontroli, 
czyli postępowania niezgodnego z procedurą. 
Znalazło to potwierdzenie  w niektórych wypo-
wiedziach respondentek oceniających nieprzy-
chylnie standardy w swoim oddziale. Zarzucano 
im między innymi brak uwzględniania realnych 
warunków oddziału i powstawanie standardów 
wyłącznie na użytek procesu akredytacyjnego. 
Badania dotyczące sposobu sprawdzania apa-
ratu do znieczulenia dowodzą, że postępowanie 
według listy kontrolnej dostosowanej do dane-
go aparatu wyklucza możliwość pominięcia ele-
mentu kontroli . Liczba błędów popełnianych 
przy przygotowaniu aparatu według standardu 
była znacznie mniejsza, niż w grupie niestosu-
jącej listy kontroli (odpowiednio 54,6 % vs 77,8 
%, p = 0,001).
PRZYGOTOWANIE I PODAWANIE LEKÓW
Jako czynniki pomyłek pielęgniarki wymieniały:

• pośpiech - 33(13,2%),
• niewyraźne zlecenie lekarskie - 19(7,6%),
• nieuwagę - 17(6,8%),
• zmęczenie 11(4,4%),

• podobne ampułki z lekami 10(4% ),
• znieczulenie w trakcie nocnego dyżuru 

5(2%)
OKRES ZNIECZULENIA

Kolejna analizowana grupa nieprawidłowości 
i błędów związana jest z szeroko rozumianym 
okresem znieczulenia. Na tym etapie pracy za-
dania pielęgniarki anestezjologicznej skupia-
ją się na przyjęciu pacjenta na blok operacyj-
ny, przygotowaniu go do zabiegu i znieczulenia 
oraz stałym nadzorze nad pacjentem w okresie 
trwania narkozy i w okresie wybudzenia. 

Ponad połowa ankietowanych pielęgniarek 
147 (58,8%) przyznała, że w trakcie znieczu-
lenia zdarzało im się przez pewien czas samo-
dzielnie nadzorować znieczulenie. Dość duża 
grupa osób 67 (26,8%) była bez anestezjo-
loga w wyjątkowych sytuacjach, a tylko jedna 
pielęgniarka stwierdziła, że nie ma możliwości 
natychmiastowego wezwania anestezjologa, 
jeśli jest sama w trakcie znieczulenia. Tylko 33 
(13,2%) pielęgniarki stwierdziły, że przez cały 
czas trwania znieczulenia obecny był  lekarz.

Znikoma liczba osób – 22 (8,8%) odpo-
wiedziała, że nie zawsze istnieje możliwość 
wezwania anestezjologa, ale aż 222 (88,8%) 
ankietowanych miało taką możliwość. W trak-
cie nieobecności lekarza pielęgniarki nie tylko 
nadzorowały znieczulenie, monitorowały funk-
cje życiowe pacjenta i odnotowywały je w pro-
tokole znieczulenia, ale także podawały uzupeł-
niające dawki leków dożylnych – 191(76,4%), 
zmieniały parametry wentylacji mechanicznej 
- 49 (19,6%) i prowadziły wybudzenie pacjen-
ta - 41 (16,4%).

Jak wynika z przedstawionych danych pie-
lęgniarki anestezjologiczne wykraczają poza 
swoje kompetencje zawodowe. Opierając się 
na wynikach kolejnych odpowiedzi stwierdzo-
no, że tylko znikoma część osób była tego 
świadoma. Ponad połowa badanej grupy (154 
osoby, 61,6%) stwierdziła, że nie wykonywała 
czynności wykraczających poza swoje kompe-
tencje, a tylko 75 (30%) uznało, że zlecono im 
zadania, do których nie były wcześniej przygo-
towane.

Tylko 31 (12,4%) pielęgniarek odpowie-
działo, że zdarza im się nie zapytać pacjenta 
przed zabiegiem o to czy jest na czczo. Prawie 
wszystkie ankietowane pielęgniarki (99,2%) 
twierdziły, że sprawdzały dokumentację i toż-
samość pacjenta przed znieczuleniem. W przy-
padku identyfi kacji dzieci aż 83 osoby (74,1%) 
przyznały, że odbywało się to w sposób nie-
kompletny .Prawidłowa identyfi kacja odbywała 
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się głównie w szpitalach dziecięcych (62,5%). 
Natomiast  w  szpitalach  gdzie  znieczulano  
dorosłych  i dzieci w sposób prawidłowy czy-
niono to tylko    w 19 (19,8%) przypadkach. Aż 
41 (16,4%) ankietowanych pielęgniarek było w 
sytuacji, kiedy dokonano  błędnej  identyfi kacji   
pacjenta.   W   jednym   z przedstawionych 
przypadków w wyniku pomyłki pacjent został 
zoperowany przez innego operatora. W trak-
cie przygotowywania pacjenta  do  zabiegu w 
45 (18%) przypadkach chory doznał obrażeń 
ciała na skutek nieprawidłowego ułożenia na 
stole operacyjnym. Połowa ankietowanych pie-
lęgniarek 124 (49,6%) stwierdziła, że granice 
alarmów aparatury monitorującej, zmieniane 
były dopiero w trakcie trwania znieczulenia, a 
11 (4,4%) osób stwierdziło, że alarmy były wy-
łączane lub całkowicie wyciszane. W wymienio-
nych sytuacjach dochodziło do uruchamiania 
sygnałów dźwiękowych alarmów bez potrzeby 
doprowadzając z czasem do zmniejszenia czuj-
ności personelu i do braku natychmiastowej re-
akcji   w przypadku alarmu. Większość badanych 
pielęgniarek 152 (60,8%) w przypadku zwol-
nienia tętna lub spadku saturacji u pacjenta, 
zaobserwowanej na monitorze nie weryfi kowała 
tych danych z palpacyjną oceną tętna. Połowa 
badanych pielęgniarek 124 (49,6%) prowadziła 
protokół znieczulenia wspólnie z anestezjolo-
giem ale dość znaczna część 96 (38,4%) pro-
wadziła go sama. Niewielki odsetek anestezjo-
logów 25 (10%) prowadzi protokół znieczulenia 
samodzielnie . Badanym zadano także pytania 
dotyczące dokładności sporządzania protokołu. 
Jak wynika z otrzymanych danych prawie za-
wsze, bo w 223(89,2%) przypadkach protokół 
znieczulenia prowadzony był na bieżąco, a pa-
rametry życiowe dokumentowane były co   5 
min., ale już tylko 143 (57,2%) osoby zgodziły 
się ze stwierdzeniem, że protokół prowadzony 
jest dokładnie, a 22 (8,8%) uznało iż dokład-
ność zależy od osoby która go prowadzi.

PREWENCJA BŁĘDÓW W ODDZIAŁACH 
ANESTEZJOLOGII

Podstawowym działaniem zapobiegającym 
występowaniu błędów jest dokładne ich pozna-
nie. Więcej niż połowa 121 (52,2%) pielęgnia-
rek potwierdziło, że w ich oddziałach sporzą-
dzany jest protokół z wydarzenia krytycznego, 
a zespół analizuje tę sytuację i ewentualne jej 
przyczyny. Dość znaczna cześć ankietowanych 
pielęgniarek –85 (37%) stwierdziła, że sytu-
acje takie nie są analizowane ani też nie przy-
gotowuje się stosownego protokołu. W 7 przy-
padkach (3%) dokonywana jest tylko analiza 
sytuacji. Znikoma liczba, bo 15 (7%) pielę-

gniarek podała, że nie było takiego zdarzenia. 
Tylko dwie osoby odpowiedziały, że w ich od-
dziale sporządzany jest sam protokół z danego 
wydarzenia bez analizy sytuacji. Analiza sytu-
acji  krytycznej  częściej  była   dokonywana   w 
ośrodkach, które posiadały standardy i je speł-
niały (45,5% ) vs (62,9%) p=0,01.

z danego wydarzenia bez analizy sytuacji. 
Analiza sytuacji krytycznej częściej była doko-
nywana w ośrodkach, które posiadały standar-
dy i je spełniały (45,5%) vs (62,9%) p=0,01.
WNI OSKI

Analiza uzyskanych wyników pozwoliła na 
sformułowanie następujących wniosków.
1. Błędy popełniane przez pielęgniarki aneste-

zjologiczne mogą powstać na każdym etapie 
pracy. Najczęściej dotyczą one:
- nieprawidłowej identyfi kacji dzieci przed za-

biegiem operacyjnym,
- braku weryfi kacji wskazań aparatury mo-

nitorującej w trakcie znieczulenia z obser-
wacją pacjenta,

- obecności samej pielęgniarki w trakcie 
znieczulenia i samodzielnego prowadze-
nie znieczulenia,

- nieprawidłowego przygotowania aparatu do 
znieczulenia.

2. Nieprawidłowości dotyczące aparatu do 
znieczulenia częściej związane są z jego awa-
rią niż nieprawidłowym przygotowaniem.

3. Do czynników zwiększających możliwość po-
pełnienia błędu należy zaliczyć brak standar-
dów w oddziale lub ich niestosowanie, po-
śpiech oraz zmęczenie powstałe na skutek 
asystowania do dużej liczby znieczuleń w 
ciągu dnia. Natomiast staż pracy i kwalifi ka-
cje dodatkowe nie miały istotnego wpływu na 
częstość popełnianych błędów.

4. Istnieje rozbieżność między czynnościami 
wykonywanymi przez pielęgniarki aneste-
zjologiczne, a kompetencjami zawodowymi 
określonymi ustawowo.

5. Pielęgniarki anestezjologiczne nie posiadają 
wystarczającej wiedzy na temat zakresu swo-
ich kompetencji.

6. W oddziałach anestezjologii brak jest ukie-
runkowanych działań zmierzających do mini-
malizacji wystąpienia sytuacji krytycznych. 
Analiza sytuacji krytycznej stosowana jest 
tylko w niektórych szpitalach i nie zawsze 
uczestniczy w niej pielęgniarka

Cała praca dostępna jest na stronie 
www.pielegniarstwospecjalistyczne.pl
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Relacja z konferencjiRelacja z konferencji

 Trudności i wyzwania w leczeniu ran 
ostrych i przewlekłych

W dniu 6.04.2018 roku w Domu Lekarza zorganizowano po raz VI Ogólnopolską 
konferencję naukowo-szkoleniową „Trudności i wyzwania w leczeniu ran ostrych 
i przewlekłych”. Konferencja została zorganizowana przez Zespół ds. Pielęgniarstwa 
Onkologicznego działający w ramach ORPIP w Katowicach, Zespół Chirurgiczny i 
Transplantacyjny PTP przy Zarządzie Oddziału w Katowicach pod honorowym patrona-
tem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach.

Uroczystego otwarcia konferencji i przywi-
tania uczestników dokonała Iwona Woźniak 
– przewodnicząca komitetu organizacyjnego. 
Wśród zaproszonych gości była obecna dr n. 
med. Grażyna Franek, Ekspert w Polskiej Ko-
misji Akredytacyjnej Szkolnictwa Wyższego.

Odczytano również list gratulacyjny prze-
kazany dla organizatorów konferencji od Pani 
mgr Anny Janik Przewodniczącej Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Na konferencji zostały przedstawione róż-
norodne zagadnienia dotyczące leczenia ran 
z różnych ośrodków medycznych w Polsce, 
na podstawie własnych badań, doświadczeń, 
wniosków, przedstawiono dokumentację w po-
staci zdjęć i fi lmów, omówiono przepisy prawne 
z zakresu prawidłowego leczenia ran.
Uczestnicy wysłuchali następujących refera-
tów:

• „Podstawowa wiedza z odpowiedzial-
ności prawnej w leczeniu ran” – mgr piel. 
Iwona Woźniak (Członek Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego, Przewodnicząca Zespołu 
Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie 
Oddziału w Katowicach, Członek Sekcji Onkolo-
gii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Żywienia 
Pozajelitowego Dojelitowego i Metabolizmu, 
Główny Koordynator Diagnostyki i Leczenia 
Onkologicznego SPSK im. A. Mielęckiego ŚUM 
w Katowicach), zwróciła uwagę na obowiązują-
ce prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych. 
Liczba pacjentów niezadowolonych z procesu 
leczenia stale wzrasta. Rocznie przeciwko leka-
rzom i podmiotom leczniczym toczy się około 
10.000 postępowań dotyczących odpowiedzial-
ności zawodowej, karnej lub cywilnej, prowa-
dzone jest ponad 8 tysięcy spraw dotyczących 
błędów medycznych. Omówiono na czym po-
lega odpowiedzialność deliktowa, cywilna, kar-
na, jakie mamy uszczerbki na zdrowiu ( ciężki, 
średni, lekki).Przedstawiono z uzasadnieniem 
wyroki sądu za nieprawidłowe leczenie ran, 
kwoty pieniężne przyznane za zadośćuczynie-
nie za doznaną krzywdę.

W celu podwyższania kwalifi kacji zawodo-
wych personelu medycznego Polskie Towa-
rzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji 
Opieki chce upowszechniać wiedzę na temat 

nowoczesnych technologii stosowanych w le-
czeniu ran, wspierać rozwój badań naukowych 
w tej dziedzinie medycyny. 

•  „Od teorii do praktyki, czyli jak dzia-
łają opatrunki specjalistyczne” – mgr 
Małgorzata Budynek (Medical Aff airs Manager, 
ConvaTec Polska Sp z o.o.,Warszawa), omówi-
ła rodzaje ran przewlekłych, prawidłowe opra-
cowanie ran w praktyce, jakie są najczęstsze 
bariery gojenia ran, problem biofi lmu. Pokaza-
ła róże pomysły leczenia ran przez pacjentów, 
udokumentowane zdjęciami. Przedstawiono 
listę opatrunków dostępnych, refundowanych, 
rekomendowanych przez PTLR oraz ich rolę 
w leczeniu ran. Jak technologia opatrunku ma 
wpływ na proces gojenia ran. Wskazano na 
światowe wytyczne leczenia ran.

•  „Pielęgniarska ocena ryzyka powsta-
nia zespołu stopy cukrzycowej”– mgr 
Justyna Kapuściok (Medservice, Zabrze),zw-
róciła uwagę na problem epidemiologii choro-
by cukrzycy, objawów i leczenia zespołu stopy 
cukrzycowej. Prawidłową profi laktykę, sposo-
bu podstawowych badań (czucia nacisku, czu-
cia temperatury, oceny mikro krążenia, oceny 

Komitet organizacyjny konferencji 
(od lewej strony) Agata Machnacz, 
Aneta Kamińska, Iwona Woźniak.
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stóp).Profi laktykę najlepiej prowadzić według 
systemu oceny ryzyka międzynarodowej gru-
py ds. stopy cukrzycowej. Bardzo ważna jest 
również edukacja pacjenta w kierunku samo-
kontroli i opieki stóp z zakupem odpowiedniego 
obuwia.

• „Zarządzanie raną w opiece paliatyw-
nej” – mgr Monika Aleksy - Polipowska

(Szpital O. Kamilianów w Tarnowskich Gó-
rach, oddział opieki paliatywnej),przypomniała 
,że działanie ukierunkowane, planowanie, or-
ganizacja, decydowanie, motywowanie, kon-
trolowanie są ważnym czynnikiem w leczeniu 
ran. Najczęściej spotykane rany u pacjentów 
paliatywnych to rany trudno gojące, przewlekłe, 
po chemioterapii, radioterapii. Rany wymaga-
jące przemyślanego działania i postępowania. 
Omówiono również rodzaje bólu występujące-
go i odczuwanego u pacjentów podczas lecze-
nia ran. Pielęgnacja musi być ukierunkowana 
między innymi na odpowiednie odżywianie, 
ból, zakażenia, krwawienia, wyeliminowanie 
nieprzyjemnego zapachu oraz urazu psychicz-
nego. Głównym celem działania jest popra-
wa jakości życia, zapewnienie odpowiedniego 
komfortu. Ważne jest postępowanie wspiera-
jące takie jak psychoterapia, pomoc duchowa, 
wsparcie socjalne, wsparcie dietetyczne.

• „Leczenie żywieniowe u pacjentów 
z odleżynami i trudno gojącymi ranami” – 
mgr Izabela Kuberka  (Asystent Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Zakład Chorób Układu Nerwowego, 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu),zwróciła uwagę na rodzaje wystę-
pującego niedożywienia, najczęściej popełnia-
nych błędów żywieniowych przez pacjentów, 
kogo powinniśmy w szczególności wspierać 
podczas leczenia żywieniowego. Przypomniano 
profi laktykę zapobiegania odleżyn z uwzględ-
nieniem żywienia zgodnym z zaleceniem EPU-
AP (Europlan Pressure Ulcer Advisory Panel) 
oraz dostępne suplementy diety przemysłowej 
ich wpływ na gojenie ran.

• „Kompresjoterapia w leczeniu prze-
wlekłej niewydolności żylnej)” – mgr 
Magdalena Biniecka  (Medi Polska),omówiła 
fi rmowe produkty (podkolanówki, pończochy, 
rajstopy uciskowe), szeroką gamę akceso-
riów, takich jak pomoce do zakładania na nogę 
i zdejmowania (medi butler, medi easy off  
i medi 2in1), stabilizatory kręgosłupa, ortope-
dyczne ortezy (np. kolana, stawu skokowego 
lub nadgarstka) dostępne na rynku polskim.

Między innymi przedstawiono zakres klas 
kompresji, cechy poszczególnych produk-
tów ich zastosowanie np. w obrzękach limfa-
tycznych i innych, profi laktykę i zapobieganie 
nawrotom. Leczenie zachowawcze chorób żył 
ma na celu poprawę stanu zdrowia z zastoso-
waniem terapii kompresyjnej oraz ruchowej, 
natomiast odzież kompresyjna jest istotnym 
ogniwem trwającego leczenia.

• „Strategia TIME jako proces leczenia 
ran. Fakty i mity” – mgr Szczepan Mistarz 
(Medical Representative, Schulke Polska Sp. z 
o. o.,),przedstawił opublikowane wyniki badań 
światowych dotyczące stosowanych środków 
i w jaki sposób unikać działań niepożądanych 
podczas leczenia ran. Prawidłowe wytyczne po-
stępowania z ranami, zalecenia do ran objętych 
infekcją, dobór odpowiednich środków zgodnie 
z zaleceniem lekarza i producenta. 

Przedstawiono produkty fi rmowe stosowane 
w leczeniu ran po zakończonych sukcesem ba-
daniach, które wykazały wysoką skuteczność 
przeciwdrobnoustrojową.

Profesjonalna opieka i leczenie ran jest uza-
leżnione również od naszej wiedzy.  

• „Czy można bezpiecznie opracować 
chirurgicznie ranę przewlekłą w środowi-
sku domowym - za i przeciw” – dr n. med. 
Dariusz Bazaliński (Uniwersytet Rzeszowski. 
Wydział Medyczny Instytut Pielęgniarstwa 
i Nauk o Zdrowiu Szpital Specjalistyczny Pod-
karpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie-
),zwrócił uwagę na  aktualne aspekty prawne, 
kwalifi kacji zawodowych (lekarz, pielęgniarka) 
upoważniających personel medyczny do lecze-
nia  ran oraz usuwanie szwów z ran. Stosowa-
ne metody oczyszczania, leczenia ran przewle-
kłych i związane z tym komplikacje, najczęściej 
popełniane błędy pielęgnacyjne oraz odpo-
wiednie zarządzanie raną i wskazania do lecze-
nia metodą chirurgiczną.

Omówiono i pokazano udokumentowane 
szczegółowo zdjęciami, i fi lmem przykłady le-
czenia ran u pacjentów z własnej praktyki le-
karskiej.

• „Zastosowanie terapii biologicznej 
z wykorzystaniem larw Lucilia sericata 
w leczeniu ran przewlekłych” – Anna
Skwarcan 3, Patrycja Szwedo 3, Dariusz 
Bazalińśki 1,2 

• (¹Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Me-
dyczny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdro-
wiu

² Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośro-
dek Onkologiczny w Brzozowie

³ Studenckie koło Naukowe Opieki nad 
osobami Starszymi. IPiNoZ. Uniwersytet Rze-
szowsk), przedstawiono technikę leczenia ran 
przewlekłych larwami Lucilia sericata.  Został 
pokazany fi lm, szczegółowo omówiono wska-
zania do leczenia tą metodą, prawidłowe po-
stępowanie i sposób założenia larw na ranę, 
postępowanie po usunięciu larw z rany, po-
szczególne etapy procesu leczenia u pacjenta. 
Zastosowana technika jest  po  pisemnej zgo-
dzie  pacjenta i szczegółowym wyjaśnieniu celu 
i korzyści z zaproponowanego  zabiegu oczysz-
czania rany.

• „Zalety i wady stosowania kontrolo-
wanego ujemnego podciśnienia w opiece 
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niestacjonarnej” – Monika Rachwał 3, Klaudia 
Granat 3, Dariusz Bazaliński 1,2 (¹Uniwersytet Rze-
szowski. Wydział Medyczny Instytut Pielęgniar-
stwa i Nauk o Zdrowiu ²Szpital Specjalistyczny 
Podkarpacki Ośrodek Onkologiczny w Brzozowie 
³Studenckie koło Naukowe Opieki nad osobami 
Starszymi. IPiNoZ. Uniwersytet Rzeszowski),o-
mówiono wskazania i przeciwwskazania do za-
stosowania leczenia ran terapią podciśnieniową, 
rodzaje dostępnych urządzeń, które powinno być 
dobrane indywidualnie ,zastosowane odpowied-
nio do danego pacjenta i przypadku klinicznego, 
typu rany oraz składowych występujących na 
powierzchni leczenia ran.

Przedstawiono udokumentowane wyniki le-
czenia na zdjęciu i fi lmie.

Celem pracy była ocena zalet i wad stoso-
wania kontrolowanego ujemnego podciśnie-
nia w leczeniu ran. W efekcie leczenia, me-
toda kontrolowanego ujemnego podciśnienia 
w opiece niestacjonarnej okazała się bezpiecz-
na i skuteczna.

• „Model opieki wg  D. Orem nad pa-
cjentem geriatrycznym z raną o charak-
terze piodermii zgorzelinowej – studium 
przypadku” – Anna Krawiec 3 , Magdalena Za-
jąc 3, Klaudia Pelczar 3 , Dariusz Bazaliński 1,2

(¹Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Medycz-
ny Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu 
²Szpital Specjalistyczny Podkarpacki Ośrodek 
Onkologiczny w Brzozowie, ³ Studenckie koło 
Naukowe Opieki nad osobami Starszymi. IPi-
NoZ. Uniwersytet Rzeszowski), przedstawiono 

przypadek pacjenta z piodermią zgorzelinową.
Zwrócono uwagę na cel pracy, materiał, 

metodykę, poznane metody i korzyści leczenia 
w warunkach domowych.

Proces opieki wg  D. Orem nad pacjentem ge-
riatrycznym z raną o charakterze piodermii zgo-
rzelinowej został udokumentowany na fi lmie.

Omówiono szczegółowo diagnozą pielę-
gniarską, zastosowane działania terapeutycz-
ne, działania opiekuńcze, działania profi lak-
tyczno – wychowawcze oraz wnioski.

• „Czy można bezpiecznie opraco-
wać chirurgicznie ranę przewlekłą w śro-
dowisku domowym - za i przeciw” – mgr 
Sebastian Grądzki (Miralex Sp. z o. o., Legnica) 
omówił genezę powstania kwasu hialuronowe-
go , występowanie w produktach leczniczych 
i zastosowanie w medycynie, jego skuteczność, 
efekty leczenia i rodzaje dostępnych prepara-
tów sprzedawanych przez fi rmę Miralex.

Kwas hialuronowy jest stosowany między 
innymi do procesu gojenia ran, w okulistyce, 
dermatologii estetycznej, reumatologii, orto-
pedii, ginekologii, radioterapii w celu poprawy 
jakości życia pacjentów.

Dziękuję za udział w konferencji prelegen-
tom i sponsorom. 

Zapraszam na kolejną VII konferencję, któ-
ra jest zaplanowana w dniu 29.03.2019 roku.

mgr Iwona Woźniak
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniar-

stwa Onkologicznego ORPIP w Katowicach
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Wspomnienie  o  Pielęgniarce

Bogusława Dyrbuś urodziła się 28 stycznia 1958 
roku w Nowym Targu. Po ukończeniu Szkoły Pod-
stawowej podjęła naukę w Liceum Medycznym 
w Limanowej. Po ukończeniu pierwszej klasy Li-
ceum przeniosła się do Zabrza gdzie kontynuowa-
ła naukę zawodu. W 1979 roku złożyła podanie 
o przyjęcie do pracy w Szpitalu Klinicznym nr 1 
w Zabrzu od samego początku związując się z Od-
działem Neurologicznym. Jak można wyczytać z po-
dania o pracę: ,,Chciałabym jednocześnie podkre-
ślić, że praca na oddziale neurologicznym bardzo 
mi się spodobała już w czasie praktyki szkolnej”. 
I to zakochanie się w neurologii pozostało jej pa-
sją do końca. Choć z pochodzenia góralka niestety 
we wczesnej młodości zdiagnozowano chorobę ser-
ca która dokuczała jej przez całe życie. W grudniu 
1990 roku na wniosek Przełożonej Pielęgniarek Pani 
Barbary Jarosz została powołana na stanowisko Pie-
lęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego dla 
Kobiet. 

Ustawicznie podnosiła swoje kwalifi kacje zawo-
dowe między innymi poprzez ukończenie w 1996 
roku kursu kwalifi kacyjnego dla pielęgniarek oddzia-
łowych, w 1997 roku kursu „Zarządzanie Ochroną 
Zdrowia” zorganizowanego przez Akademię Ekono-
miczną w Katowicach przy współudziale Nuffi  eld In-
stitute for Health Uniwersity of Leeds i Śląskiej Aka-
demii Medycznej w Katowicach.

 W 1998 roku umiera jej mąż Waldemar. Pozostaje sama z dwójką małych synów. Umiejętnie 
godzi obowiązki matki i pielęgniarki. Pokazuje wówczas swój twardy, góralski charakter. Nie 
poddaje się nawet w tak trudnych dla siebie chwilach. W 2004 roku uzyskuje tytuł specjalisty 
w dziedzinie organizacji i zarządzania. Praca zawodowa w Oddziale Neurologicznym i kontakt 
z pacjentami chorującymi na stwardnienie rozsiane powoduje, że jej zainteresowania ukierun-
kowują się w tą stronę. Angażuje się w pomoc, naukę i doradztwo chorym dotkniętym SM. Staje 
się współzałożycielem i wieloletnim członkiem Zarządu Stowarzyszenia „SezaM” skupiającego 
między innymi chorych na SM.

 W 2012 roku z inicjatywy Stowarzyszenia zostaje Członkiem Wojewódzkiej Komisji ds orze-
kania o zdarzeniach medycznych w Katowicach. Niezwykle ważną częścią jej życia jest dzia-
łalność samorządowa. Wiele lat reprezentowała Pielęgniarki i Położne Szpitala Klinicznego 
nr 1 w Zabrzu  pełniąc funkcję Pełnomocnego Przedstawiciela. Czyniła i to z ogromnym zaanga-
żowaniem i pasją. 

 W 2003 roku zostaje członkiem Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
 W 2006 roku na podstawie uchwały Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych otrzymuje „Odzna-
kę za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych”. W 2011 roku zostaje członkiem Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych. 

Za upowszechnianie zasad etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowych, 
współdziałanie na rzecz integrowania środowiska zawodowego w 2017 uhonorowana statuetką 
„Diamentowy Czepek”. W styczniu 2018 roku osiągnęła wiek emerytalny. Po wielu latach pracy 
zawodowej, uciążliwościach, które nie szczędziło jej życie codzienne, oddana pracy społecznej 
i codziennym obowiązkom na rzecz pacjentów w Oddziale Neurologi i w Stowarzyszeniu oraz pra-
cy w samorządzie, kiedy nadszedł czas odpoczynku, czerpania radości i dumy z Synów i ich Rodzin  
dowiadujemy się o pogorszeniu stanu zdrowia i o nagłej śmierci. Bogusia Dyrbuś odeszła nagle 
31 marca 2018 r w przeddzień Świąt Wielkanocnych, pozostawiając Rodzinę, Przyjaciół, Pacjen-
tów i Znajomych.

 Zawsze pozostaniesz w naszej pamięci. 

Naczelny Pielęgniarz mgr Jarosław Panek
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„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności,  
która nas obezwładnia i zabiera w nieznane”

Koleżance Pielęgniarce Halinie Krauza  
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 

składają Dyrekcja, Naczelna Pielęgniarka z zespołem 
pielęgniarek, położnych, rejestratorek oraz pracownicy 
Zespołu Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

 „Ci których kochamy nie umierają nigdy,  
bo miłość to nieśmiertelność”
 Łącząc się w bólu, wyraz najgłębszego współczucia z powodu 

śmierci Męża Pielęgniarce Lidii Stelmach  
składa Przewodnicząca Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Anna Janik

„Kochana Mamo...wraz z Tobą odeszła część mnie”
Naszej Koleżance Krystynie Kwoka  słowa wsparcia  

w tych trudnych chwilach po stracie Mamy   
i wyrazy głębokiego współczucia składają koleżanki  

i kolega z Oddziału Radioterapii   
UCK im.prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach

kondo l e n c j e

„Odeszłaś od nas, lecz w naszych sercach,  

w naszej pamięci pozostaniesz na zawsze”

W głębokim smutku i żalu żegnamy  

Naszą Drogą Koleżankę Bogusławę Dyrbuś    

wieloletnią Pielęgniarkę Oddziałową   

Oddziału  Neurologii. 

 Z Rodziną i bliskimi łączymy się w tych trudnych i bolesnych 

dla Nich chwilach . Dyrekcja,  

Naczelny Pielęgniarz, Pielęgniarki  i współpracownicy  

SP Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu

„Jak trudno żegnać na zawsze ko-

goś, kto jeszcze mógł być z nami”

Dziękując za wieloletnią współpracę, zaangażowanie,  

serce i poświęcenie na rzecz samorządu zawodowego  

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach z głębokim żalem żegnamy  

Naszą Koleżankę Bogusławę Dyrbuś.

Wyrazy głębokiego współczucia  Rodzinie i bliskim składają 

Przewodnicząca  Anna Janik i członkowie  

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania, 
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Żegnamy naszą Koleżankę  Z-cę Naczelnej Pielęgniarki  
Danutę Foremny zd. Szkurłatowicz.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach
Pogrążeni w smutku Pielęgniarki, Położne,  

Lekarze, wszyscy pracownicy 
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. Kornela  

Gibińskiego ŚUM Katowice Medyków 14

„Śmierć jest dla nas ogromnym ciosem. Nie ma słów by opisać  
żal i współczucie, jakie w tej chwili odczuwamy.”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu  
tragicznej śmierci Danuty Foremny,  

składa  Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych Anna Janik  wraz z Członkami  

Organów OIPiP w Katowicach

„Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,  
kto jeszcze mógł być z nami”
Nie możemy nic zrobić, zmienić i cofnąć. 
Nie możemy ulżyć w bólu.
Z żalem więc próbujemy pogodzić się z tym co przynosi los”

Z ogromnym smutkiem żegnamy  
Naszą Koleżankę Położną Ewę Predel.   

Najbliższym składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka Oddziałowa,  

Pielęgniarki, Położne, Lekarze oraz wszyscy pracownicy  
Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka  

 S.P. Szpitala Klinicznego  nr 6 SUM  
w Katowicach GCZD im.Jana Pawła II.

  „Czasami brak słów by wypowiedzieć ból
Czasami brak łez by wypłakać żal „

 Pożegnaliśmy Naszą Koleżankę
Położną Ewę Predel

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.
Pogrążeni w smutku z rodziną i bliskimi łączymy się 

w tych trudnych i bolesnych dla Nich chwilach.
Naczelna Pielęgniarka wraz z Zespołem Pielęgniarek  

i Położnych oraz Pełnomocnik ORPiP
 S.P. Szpitala Klinicznego  nr 6 SUM  

w Katowicach GCZD im.Jana Pawła II.
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kondo l e n c j e

Pani Krystynie  Marcisz wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Mamy składa zespół pielęgniarski wraz z 

Przełożoną Pielęgniarek oraz współpracownicy,  
administracji oraz Dyrekcja Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Pani Elżbiecie Kaleta wyrazy szczerego współczucia   
z powodu śmierci Braci  składają  

Koleżanki pielęgniarki oraz Przełożona Pielęgniarek   
Szpitala Chorób Płuc w Orzeszu

Wyrazy serdecznego żalu i głębokiego współczucia
naszej drogiej Koleżance Marcie Witas 

z powodu śmierci Mamy  składają
Pielęgniarka Naczelna, z-ca Pielęgniarki Naczelnej, Kierownik 

Centralnej Sterylizatorni wraz z   personelem sterylizatorni 
Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca 

w Katowicach-Ochojcu

„Łączymy się z Tobą w bólu i smutku.  
W trudnych chwilach jesteśmy z Tobą”

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty  
Koleżance Krystynie Szafraniuk  składają  

pielęgniarka oddziałowa, pielęgniarki oraz ratownicy  
medyczni Oddziału Anestezjologii i Intensywnej  

Terapii Wielospecjalistycznego Szpitala  
Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy
Koleżance Kasi Pęchalskiej-Kica

 Pielęgniarka Przełożona oraz pielęgniarki i położne
 Centrum Zdrowia w Mikołowie

„Ci których kochamy nie umierają nigdy, 
 pozostają na zawsze w naszej pamięci”

Naszej Koleżance Pani Małgosi Seidel
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

składają Naczelna Pielęgniarka oraz wszystkie  
pielęgniarki i położne MEGREZ Sp. z o.o.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

 „Nie czas jest nam dany ale chwila.
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas.”

Naszej Koleżance Pani Beacie Kocibowskiej
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  Taty

składają Naczelna Pielęgniarka oraz wszystkie pielęgniarki 
 i położne MEGREZ Sp. z o.o. Wojewódzki   

Szpital Specjalistyczny w Tychach

„„W trudnych chwilach sercem  jesteśmy z Tobą”

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu  

śmierci Mamy  Koleżance  Katarzynie Rorat 

składają Pielęgniarka Naczelna z zespołem pielęgniarek

 ZCO Szpitala Specjalistycznego w Dąbrowie Górniczej 

Wyrazy szczerego współczucia  

Pielęgniarce Lidii Stelmach z powodu śmierci Męża  

składają Pielęgniarki NZOZ Przychodnia Medycyny  

Rodzinnej i Specjalistycznej „MARIA-MED” w Mikołowie

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Ojca  
Położnej Grażynie Kulesza składa personel Oddziału  

Ginekologii, Położnictwa i Sali Porodowej 
oraz pielęgniarki i położne Szpitala Miejskie-

go pw. Św. Łukasza w Piekarach Śląskich

„My nie umieramy nigdy(...) umiera tylko czas.  
Przeklęty czas(...). Kiedy kochamy, stajemy się nieśmiertelni  
i niezniszczalni jak bicie serca, jak deszcz, jak wiatr.....”

Wyrazy szczrego współczucia dla Drogiej Koleżanki 
Jadwigi Wichrowskiej z powodu śmierci Matki.

Łączymy się z Tobą w bólu- współpracownicy  Oddziału 
Neurochirurgii UCK im. Prof. Kornela Gibińskiego

„Śmierć to stacja na której przesiadamy się do następnego 
pociągu, zmienia się wygląd wagonu ale podróż trwa nadal.... 
Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek. Wspomnienia żyją 
wiecznie w naszych dzieciach i następnych pokoleniach”

Łączymy się w bólu z naszą Koleżanką Bożeną Wszołek  
z powodu śmierci Męża.

Wyrazy szczerego współczucia składają  współpracownicy  
Oddziału Neurochirurgii UCK im. Prof. Kornela Gibińskiego



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 12

Dział Prawa Wykonywania Zawodu tel. 32 256 39 22

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

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

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

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

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

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

Bieżące konto OIPiP (składki): ING/O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto do spłaty pożyczek: PKO BP SA O 2/Katowice  64 1020 2313 0000 3802 0575 2581

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2018 roku pełnić 
będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w godzinach 
od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:

 4.01.2018 29.03.2018   7.06.2018 16.08.2018 18.10.2018 

18.01.2018   5.04.2018  21.06.2018 30.08.2018 8.11.2018  

1.02.2018  19.04.2018   5.07.2018   6.09.2018  22.11.2018 

15.02.2018  10.5.2018 19.07.2018 20.09.2018   6.12.2018 

1.03.2018  24.05.2018   2.08.2018   4.10.2018  20.12.2018  

15.03.2018  

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:

9.01.2018 20.03.2018 5.06.2018 28.08.2018 6.11.2018

23.01.2018 10.04.2018 19.06.208 11.09.2018 20.11.2018

06.02.2018 24.04.2018 3.07.2018 25.09.2018 04.12.2018

20.02.2018 8.05.2018 17.07.2018 9.10.2018

6.03.2018 22.05.208 08.08.2018 23.10.2018

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


