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Kalendarium planowanych wydarzeń  
lipiec - sierpień 2019

4.07.2019  Posiedzenie Komisji Kształcenia  

9.07.2019  Spotkanie Zespołu ds. położnych

11.07.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa 
ratunkowego

25.07.2019 
Posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach

1.08.2019 Posiedzenie Komisji Kształcenia  

13.08.2019 Spotkanie Zespołu ds. położnych

22.08.2019 
Posiedzenie Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach

Sprostowanie
W biuletynie Nasze Sprawy nr 2/2019  

na str. 10 (konkursy) wkradł się błąd

Jest:
SP ZOZ Szpital  Psychiatryczny  
w Toszku

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  
Psychiatrycznego Przewlekłego XV  
Elżbieta Tulejew

ma być:
SP ZOZ Szpital  Psychiatryczny  
w Toszku

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  
Psychiatrycznego Przewlekłego XV   
Elżbieta Tulczyjew

za co serdecznie przepraszamy 
Redakcja Biuletynu

Życzymy dobrego zdrowia  
i niczym niezmąconej radości,  
bezpiecznych podróży,  
słonecznej acz nie za gorącej  
pogody i niezapomnianych  
wrażeń przeżytych podczas  
wszystkich niezwykłych  
wakacyjnych przygód. 

Zespół Redakcyjny
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Zregenerować siły

Drogie Koleżanki! Drodzy Koledzy!

Jakiś czas temu przypadkowo byłam świadkiem rozmowy trójki nastolatków w wieku szkol-
nym – mogli mieć najwyżej po 14 lat. Z ożywieniem rozprawiali o swoich wakacyjnych planach: 
obozach, na które pojadą, miejscach, które zobaczą i o – cytuję dosłownie – epickich eventach, 
na które się wybiorą, cokolwiek to miało znaczyć… W całej rozmowie uderzyła mnie jednak wy-
powiedź jednego z nastolatków, który stwierdził, iż podczas wakacji zamierza po prostu ODPO-
CZĄĆ – nie wstawać wcześnie rano, nigdzie się nie śpieszyć, nie planować zbyt wiele, niczego 
nie musieć. Pozostała dwójka przytaknęła z westchnieniem dodając, że również chce po prostu 
poleniuchować.

Postawa tej trójki młodych ludzi skłoniła mnie do pewnej refleksji. Zaczęłam zastanawiać się, 
w którym momencie życia tracimy zdolność do leniuchowania bez poczucia winy? Kiedy dzień 
wolny stał się czasem nadrabiania wszystkich zaległości w pracach domowych itp.? Poruszając 
ten temat wśród znajomych, doszliśmy do wniosku, iż w pełni udaje nam się odpocząć tylko 
podczas zorganizowanych wczasów. Natomiast urlop spędzany w domu czy na działce niemal 
nigdy nie pozwala nam na pełną regenerację sił. Dlatego myślę, że każdy z nas powinien zrobić 
wszystko, by dni wolne od pracy, na które czekamy cały rok, stały się dla nas czasem prawdzi-
wego wytchnienia i odpoczynku. Biorąc pod uwagę fakt, że nasza młodzież niebawem rozpocznie 
wakacje, a większość z nas – dawno zaplanowane urlopy, warto już teraz zastanowić się nad jak 
najlepszym sposobem na „naładowanie akumulatorów” po wyzwaniach, z którymi już się zmie-
rzyliśmy, jak i przed tym, co dopiero nadejdzie.

Najważniejszym dniem ostatnich tygodni był niewątpliwie 20 maja, kiedy nasza Izba święto-
wała Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej. Jak zwykle towarzyszyło temu sporo 
pozytywnych emocji – szczególnie podczas wręczania statuetki „Diamentowy Czepek”, którą  
w tym roku otrzymało 249 osób! Szczegółową fotorelację z tego radosnego dnia znajdą Państwo 
w dalszej części magazynu.

Nieodmiennie cieszy mnie ilość spotkań i konferencji, w których licznie uczestniczą pielęgniar-
ki i położne. Spora część konferencji odbywa się cyklicznie i zawsze przyciąga sporą ilość uczest-
ników. Jedną z takich konferencji jest organizowana przez Zespół ds. promocji zdrowia przy 
Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu Śląska Konferencja Placówek Promujących Zdrowie, 
która w tym roku miała miejsce po raz dwunasty. Konferencja odbyła się 3 VI br. i swą tematyką 
obejmowała informacje z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia pacjenta, jak i personelu 
medycznego oraz całego społeczeństwa.

Z kolei konferencja naukowo-szkoleniowa „Zakażenia szpitalne – działajmy razem” 13 VI br. 
zorganizowana została po raz dziesiąty, a miejscem spotkania kolejny raz stało się Chorzow-
skie Centrum Kultury. Jej organizatorami są: Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego przy 
ORPiP w Katowicach, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego 
oraz Prezydent Miasta Chorzowa. Na konferencji poruszone zostały tematy tj. „Implementacja 
standardów w realia szpitalne”, „Dożylna infuzja leków a zakażenia”, a także tematy dotyczące 
współczesnych chorób zakaźnych: „Tajemnice choroby z Lyme”, czy „Odra w Polsce – aktualna 
sytuacja epidemiologiczna. Czy to powód do niepokoju?”.

Niejednokrotnie zdarza się, że terminy konferencji nakładają się na siebie i ciężko jest zde-
cydować, na którą z nich się wybrać. Tak właśnie było 13 VI br., gdy konferencja nt. zakażeń 
szpitalnych czasowo zbiegła się z konferencją pt. „Rola pielęgniarki i położnej we wsparciu pra-
widłowego rozwoju dziecka”, która miała miejsce w Gorzowie Wielkopolskim. Omówione zostały 
na niej tematy m.in. tj. „Profesjonalne wsparcie kobiet w czasie karmienia piersią”, „Wspiera-
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nie rozwoju dziecka poprzez wczesne diagnozowanie nieprawidłowego napięcia mięśniowego”, 
 „Medyczne zdarzenia niepożądane w pracy pielęgniarki i położnej”.

Biorąc pod uwagę nadchodzący sezon urlopowy, kolejne konferencje w większości planowane 
są na terminy po miesiącach letnich.

Zespół ds. pielęgniarstwa onkologicznego przy ORPiP w Katowicach wraz z Polskim Towarzy-
stwem Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu oraz Polskim Towarzystwem Pie-
lęgniarskim przy Zarządzie Oddziału w Katowicach serdecznie zapraszają na XVII Konferencję 
Naukowo-Szkoleniową na temat „Żywienie enteralne i parenteralne”, które odbędzie się 27 IX br. 
przy ulicy Rolnej 43 w Katowicach. Zróżnicowana tematyka, która zostanie na niej poruszona po-
zwoli przekrojowo spojrzeć na zagadnienie, jakim jest prawidłowe żywienie pacjentów zarówno 
najmłodszych („Żywienie dzieci i młodzieży z chorobą nowotworową – zapobieganie niedożywie-
niu”), jak i najstarszych („Skutki niedożywienia u osób starszych”) a także pacjentów z różnymi 
schorzeniami przewlekłymi („Odżywianie w cukrzycy, u pacjenta na intensywnej insulinoterapii”, 
„Żywienie w nieswoistych chorobach jelit”).

Z kolei 11-12 X br. w Szczyrku odbędzie się III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej. 
Tematyka wykładów podzielona została na 7 sesji: I Pediatra – co pielęgniarka i położna wiedzieć 
powinny, II Dermatologia – choroby skóry w praktyce pielęgniarskiej, III Psychiatria – współcze-
sne choroby cywilizacyjne, IV Żywienie w okresie noworodkowym i niemowlęcym, V Szczepie-
nia 2019 – rola pielęgniarki w realizacji PSO, VI Choroby układu oddechowego, VII Ginekologia  
i położnictwo – różnorodność bez tajemnic. Każda z sesji zakończona będzie dyskusją uczestni-
ków. Poruszone tematy przekrojowo traktować będą  zagadnienie jakim jest zdrowie człowieka 
– od konieczności i skuteczności badań diagnostycznych i chorób – zarówno ciała, jak i psychiki 
pacjentów najmłodszych, jak i najstarszych. Przy okazji warto podkreślić, iż konferencja ta jest 
sposobnością do integracji naszego środowiska zawodowego oraz do tego, by pielęgniarki i po-
łożne mogły wymienić się swoimi doświadczeniami.

Serdecznie zachęcam Państwa do skorzystania z konferencji i szkoleń, jak również do regu-
larnego odwiedzania naszej strony internetowej. Znajdują się na niej wszelkie informacje doty-
czące organizowanych spotkań, kursów, czy aktualnych wydarzeń. Jednym z nich jest 6 edycja 
kampanii i konkursu „Położna na medal”. Organizatorem akcji jest Akademia Malucha Alantan,  
a jej pomysłodawczynią  - Iwona Barańska.

Jest to kampania społeczno-edukacyjna zwracająca uwagę na kwestie związane z konieczno-
ścią podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej w Polsce. Ponadto ma ona na celu 
promocję zawodu położnej i wagę opieki położnej w okresie okołoporodowym.

Tradycyjnie, częścią kampanii jest konkurs „Położna na medal”, co roku wyłaniający najlepszą 
polską położną, która w swojej pracy zawsze kieruje się zasadami etyki zawodowej, wykazuje się 
pełnym profesjonalizmem, jak również empatią i zrozumieniem dla swoich pacjentek. Zgłoszenia 
do konkursu można dokonać do 31 VII br., natomiast oddawanie głosów na swoich faworytów 
trwa do końca roku, do czego zresztą gorąco Państwa zachęcam.

Na zakończenie niniejszego tekstu, chciałabym życzyć każdemu z nas przede wszystkim praw-
dziwego odpoczynku. By zasłużony urlop rzeczywiście był czasem regeneracji sił, prawdziwą od-
skocznią od codzienności. Mam też wielką nadzieję, iż tego lata wszyscy będziemy mogli w pełni 
odpocząć i że na nowo odnajdziemy w sobie zdolność do zdrowego lenistwa.

Z poważaniem,
Anna Janik

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach
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WYCIĄG 
z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

w dniu 11 kwietnia 2019 roku

1. Informacje ogólne:
1.1 Przywitanie Członków Prezydium Okręgowej 

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

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

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

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki, pielęgniarza lub położ-
nej, położnego:

2.1. Podjęcie 22 uchwał w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach. (22P)

2.2. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu. (5P)

3.3. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru pielęgniarek i położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 
(4P)

2.4.  Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach. (6P,2A) 

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreśle-
nia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach:

3.1. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych. 

3.4. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia pełnomocnictwa.

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
Statuetek Diamentowy Czepek.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
brzmienia regulaminów Komisji oraz Zespołów 
problemowych przy ORPiP.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 108/2019/VII ORPiP w Katowicach 
(dot. jednorazowej gratyfikacji emerytalnej).

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 112/2019/VII ORPiP w Katowicach 
(dot. regulaminu Pomocy Socjalnej). 

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 110/2019/VII ORPiP w Katowicach 
(dot. regulaminu leczenia sanatoryjnego). 

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 124/2017/VII ORPiP w Katowicach 
(dot. regulaminu udzielania pożyczek). 

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 1031/2013/VII ORPiP w Katowicach 
(dot. pożyczek na działalność gospodarczą). 

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.14. Podjęcie 7 uchwał przedmiocie rozłożenia 
na raty spłaty składek członkowskich.

WYCIĄG 
z niestacjonarnego posiedzenia ORPiP w Katowicach

w dniu 8 kwietnia 2019 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 Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2.  Projekt uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 

1) Nr 203/2019/VII Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach z dnia 8 kwietnia 
2019 roku w przedmiocie przyznania zapomóg 
chorobowych członkom samorządu.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. do dniu 8 kwietnia 2019 
roku stwierdzono oddanie 16 głosów „za” podję-
ciem ww. Uchwały. 
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WYCIĄG 
z  niestacjonarnego posiedzenia ORPiP w Katowicach

w dniu 13 maja 2019 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 Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady Panią Annę Janik.

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

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

2.  Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 

1) Uchwały Nr 276/2019/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 13 maja 
2019 roku w przedmiocie wypłacenia „Funduszu 
Integracyjnego”.

2) Uchwały Nr 277/2019/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 13 maja 
2019 roku w przedmiocie przyznania zapomóg 
chorobowych członkom samorządu. 

3. Kartę do głosowania zawierającą informację  
o sposobie głosowania.

W określonym terminie tj. do dniu 13 maja 2019 
roku stwierdzono oddanie 18 głosów „za” podję-
ciem ww. Uchwał. 

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

w dniu 23 maja 2019 roku

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Prezydium Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych VII kadencji oraz 
zaproszonych gości.

1.2. Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Preydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

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

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:

2.1. Podjęcie 27 uchwał w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (26P,1A).

2.2. Podjęcie 12 uchwał w przedmiocie wyda-
nia nowego prawa wykonywania zawodu (11P, 
1A).

2.3. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (5P).

2.4. Podjęcie 13 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (11P, 2A).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreśle-
nia indywidualnej praktyki pielęgniarskiej.

2.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia 
uchwały o stwierdzeniu prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i stwierdzenie tej osobie 
prawa wykonywania zawodu położnej.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach:

3.1. Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie skierowa-
nia pielęgniarki, pielęgniarza, położnej na od-
bycie 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.

3.15. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg.

3.16. Podjęcie uchwały przedmiocie wypłaty gra-
tyfikacji emerytalnej.

3.17. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie udzielenia 
pomocy w postaci skierowania na leczenie sa-
natoryjne.

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowa-
nia na turnus leczniczo-rehabilitacyjny do Neu-
ro-Care w Siemianowicach Śląskich.

3.19. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Prezydium Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 14 marca 2019 roku. 

4. Sprawy bieżące:
4.1. Przedstawienie informacji przez Przewodni-

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.
4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad.
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3.2. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami.

3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreśle-
nia pełnomocnictwa.

3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozszerze-
nia pełnomocnictwa.

3.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania 
pełnomocnika.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
składu osobowego Zespołu ds. pielęgniarstwa 
neurologicznego przy Okręgowej Radzie Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
osoby pełniącej funkcję Przewodniczącej Ze-
społu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego przy 
ORPiP w Katowicach VII kadencji.

3.8. Podjęcie 10 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych. 

3.9. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych. 

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 225/2019/VII Prezydium ORPiP 
(dot. Regulaminu przyznawania jednorazowej 
gratyfikacji emerytalnej).

3.11. Podjęcie uchwały przedmiocie zmiany Za-
łącznika nr 1 do uchwały nr 181/2019/VII Pre-
zydium ORPiP z dnia 14.03.2019 roku w przed-

miocie wprowadzenia regulaminów Komisji 
oraz Zespołów problemowych przy ORPiP (dot. 
Regulaminu Komisji Kształcenia).

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zakupu 
książek „Środowisko medyczne na rzecz nie-
podległości Polski”.

3.13. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie udzielenia 
pomocy w postaci skierowania na leczenie sa-
natoryjne.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie skierowa-
nia na turnus leczniczo-rehabilitacyjny do Neu-
ro-Care w Siemianowicach Śląskich.

3.15. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie rozłożenia 
na raty składek członkowskich.

3.16. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg.

3.17. Podjęcie uchwały przedmiocie wypłaty gra-
tyfikacji emerytalnej.

3.18. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowanie 
konferencji organizowanej przez Zespół ds. 
pielęgniarstwa operacyjnego.

3.19. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie oraz dofinansowanie 
konferencji organizowanej przez Zespół ds. 
pielęgniarstwa epidemiologicznego.

4. Sprawy bieżące:
4.1.  Przedstawienie informacji przez Przewod-

niczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.

4.2.  Wnioski z posiedzenia.
4.3.  Zamknięcie obrad. 

WYCIĄG 
z niestacjonarnego posiedzenia ORPiP w Katowicach

w dniu 29 maja 2019 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 Prze-
wodniczącą Okręgowej Rady Panią Annę Janik.

Do członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-
siedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych zawierające informację o ostatecznym ter-
minie głosowania,

2. Projekty uchwał Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych: 

2.1. Uchwały Nr 383/2019/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

z dnia 29 maja 2019 roku w przedmiocie refunda-
cji kosztów kształcenia.

2.2. Uchwały Nr 384/2019/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 maja 2019 roku w przedmiocie pokrycia 
kosztów organizacji obchodów Międzynarodo-
wego Dnia Pielęgniarki oraz Dnia Położnej.

2.3. Uchwały Nr 385/2019/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 maja 2019 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

3. Kartę do głosowania zawierającą informację o 
sposobie głosowania.
W określonym terminie tj. do dniu 29 maja 2019 

roku stwierdzono oddanie 16 głosów „za” podjęciem 
ww. Uchwał. 

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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6.05.2019  Spotkanie Zespołu ds. lecznictwa  NIPiP - udział Pani Anny Janik - Prze-
wodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

07.05.2019 
Spotkanie Konwentu Przewodniczących - NIPiP - udział Pani Anny Janik 
- Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach

08.05.2019  

Spotkanie Forum Zawodów Zaufania Publicznego - udział Pani Anny 
Janik - Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach, Pani Marii Grabowskiej - Sekretarza Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Pani Hanny Dobrowolskiej- 
Kierownika Działu Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Katowicach

 9.05.2019  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratunkowego

 9.05.2019 Spotkanie Zespołu ds. mobbingu 

9.05.2019 Posiedzenie Komisji Kształcenia 

11.05.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - II edycja 

13.05.2019  

Uroczystość związana z Obchodami Międzynarodowego Dnia Pielęgniar-
ki i Dnia Położnej,  Ministerstwo Zdrowia, Departament Pielęgniarek  
i Położnych - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach oraz Pani Marii Grabowskiej - Se-
kretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

14.05.2019  Spotkanie Zespołu ds. położnych

14.05. 2019  

Uroczystość czepkowania studentów I roku pielęgniarstwa - Uniwersy-
tet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - 
udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach

17.05.2019  
Uroczystość czepkowania  studentów I roku pielęgniarstwa Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - udział Pani Anny Janik - Prze-
wodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

17.05.2019  
Dzień Pielęgniarki - Częstochowska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Po-
łożnych - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

20.05.2019 Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  i Położnej - 
Teatr Rozrywki w Chorzowie

21.05.2019  
Uroczystość czepkowania studentów I roku pielęgniarstwa - PWSZ im. 
W. Pileckiego w Oświęcimiu - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

23-25.05.2019 
Konferencja Naukowo- Szkoleniowa dla  Położnych „Położna 2019” - 
udział Pani Anny Janik Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach 

25.05.2019 
Konferencja „Opieka nad Matką i Dzieckiem w praktyce pielęgniarki  
i położnej” - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

Kalendarium minionych wydarzeń maj - czerwiec 2019
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30-31.05.2019 
STOMOZ o/ Śląsk „Aktualne problemy i nowe wyzwania w ochronie 
zdrowia”  - udział Pani Anny Janik - Przewodniczącej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

23.05.2019 Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach 

25.05.2019 Zajęcia Akademii Zarządzania - II edycja

27.05.2019  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

28.05.2019 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa onkologicznego 

30.05.2019  Posiedzenie Komisji Socjalnej

03.06.2019 

Sympozjum eksperckie „ Dlaczego w Polsce potrzebny jest nowy zawód 
asystenta lekarskiego? Jak zaimplementować go do polskiego syste-
mu?” – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu-  udział Pani Anny 
Janik - Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach

4-5.06.2019  I Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych 

05-06.06.2019 Posiedzenie Naczelnej Rady  Pielęgniarek i Położnych

5.06.2019  Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego

10.06.2019 Spotkanie Zespołu ds. mobbingu

10-11.06.2019 

Warsztaty związane z opracowaniem „Regionalnej Polityki Zdrowia Wo-
jewództwa Śląskiego” organizowane przez Samorząd Województwa 
Śląskiego - udział Pani Anny Janik- Przewodniczącej Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

11.06.2019 
Konferencja „Zasady komunikowania z pacjentką z chorobą nowotwo-
rową w fazie terminalnej” organizowana przez Zespół ds. położnych  
w Ośrodku Edukacyjno - Informacyjnym OIPiP w Łaziskach Górnych  

11.06.2016 Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie

12.06.2019 Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej

13.06.2019  Spotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach

13.06.2019 Spotkanie Komisji ds. położnych- NIPiP- udział Pani Anny Janik-  Prze-
wodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

13.06.2019 
X Konferencja Naukowo - Szkoleniowa „ Zakażenia Szpitalne -  Działaj-
my razem”  organizowana przez Zespół ds. pielęgniarstwa epidemiolo-
gicznego

13.06.2019 Spotkanie Komisji Kształcenia 

13-14.06.2019 
Szkolenie Członków Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych -  udział 
Pani Anny Janik-  Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach
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Tajemnica zawodowa pielęgniarki i położnej
adwokat Kinga Rudnik

Tajemnica zawodowa pielęgniarki i położnej jest niezwykle ważnym elementem 
wykonywania zawodu. To właśnie poprzez wykonywanie zawodu pielęgniarka czy po-
łożna dowiaduje się o faktach bardzo szczególnych, intymnych i poufnych związanych 
ze stanem zdrowia pacjenta. Nałożona ustawowo tajemnica zawodowa – nieujawnia-
nie informacji, o których uzyskano wiedzę w związku z wykonywaniem zawodu – każe 
milczeć i wskazuje wyraźnie osoby (instytucje)  którym można udzielić takich infor-
macji. Takie ograniczenia jawności zostały wprowadzone ze względu na konieczność 
ochrony odpowiedniej sfery tajemnicy (informacji związanych z pacjentem) i zacho-
wania zaufania do osób wykonujących konkretny zawód (pielęgniarki, położnej).

Zgodnie z aktualnymi regulacjami prawny-
mi wykonywanie zawodu pielęgniarki polega 
na udzielaniu świadczeń zdrowotnych przede 
wszystkim w zakresie planowania i sprawo-
wania opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem. 
Podstawowe zadania osoby wykonującej za-
wód położnej polegają na sprawowaniu opieki 
nad kobietą w przebiegu ciąży. W piśmiennic-
twie zwraca się uwagę na to, że pielęgniarka 
poza spełnianiem swojej roli zawodowej sen-
su stricto, kształtuje wśród pacjentów posta-
wy prozdrowotne i ułatwia funkcjonowanie  
w społeczeństwie osobom przewlekle chorym. 
W doktrynie wskazuje się, że „respekt dla ta-
jemnicy jest ściśle związany z istotą zawodu 
pielęgniarskiego, nie ulega wątpliwości, iż na-
wet brak wyraźnych regulacji nie stwarzałby 
przeszkody dla przyjęcia istnienia określo-
nych powinności profesji pielęgniarskiej w tym 
przedmiocie” (Katalog tajemnic związanych  
z wykonywaniem zawodów medycznych Moni-
tor Prawniczy 13/2014 Moduł: postępowanie 
cywilne, prawo karne Krzysztof Świtała).

Co jednak w sytuacji, kiedy pielęgniarka/
położna w trakcie wykonywanych obowiązków 
zawodowych jest świadkiem przestępstwa lub 
podejrzewa o popełnieniu przestępstwa?

 Zgodnie z art. 17 ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej:

1. Pielęgniarka i położna są obowiązane do 
zachowania w tajemnicy informacji zwią-
zanych z pacjentem, uzyskanych w związ-
ku z wykonywaniem zawodu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy:
1) tak stanowią odrębne przepisy;

2) zachowanie tajemnicy może stanowić 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdro-
wia pacjenta lub innych osób;

3) pacjent lub jego przedstawiciel usta-
wowy wyraża zgodę na ujawnienie ta-
jemnicy;

4) zachodzi potrzeba przekazania nie-
zbędnych informacji o pacjencie 
związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych osobom uczestniczącym  
w udzielaniu tych świadczeń.

3. Pielęgniarka i położna, z zastrzeżeniem 
sytuacji, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, 
są związane tajemnicą również po śmierci 
pacjenta.

Na tajemnicę zawodową pielęgniarki i po-
łożnej wskazuje również Kodeks etyki, który 
stanowi, iż: pielęgniarkę/położną obowiązuje 
zachowanie w tajemnicy wszystkich wiadomo-
ści o pacjencie i jego środowisku (rodzinnym, 
społecznym) uzyskanych w związku z pełnie-
niem roli zawodowej.  

Wobec tak wyraźnego uregulowania usta-
wowego oczywistym jest, iż pielęgniarka / po-
łożna nie może ujawniać informacji objętych 
tajemnicą zawodową – czyli przede wszyst-
kim dotyczących stanu zdrowia pacjenta, aż 
nie uzyska zgody uprawnionej osoby lub nie 
zaistnieje sytuacja z ustawy, która umożliwi 
jej ujawnienia takich informacji. Ważne jest 
także, aby pamiętać, iż tajemnica zawodowa 
„działa”  i „jest aktywna” również  po śmierci 
pacjenta, zmiany przez pielęgniarkę / położną 
pracodawcy czy miejsca pracy, przejścia przez 
pielęgniarkę / położną na emeryturę czy rentę. 
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Na uwagę zasługuje sytuacja, kiedy pielę-
gniarka lub położna zostają wezwane w cha-
rakterze świadka celem złożenia zeznań, rów-
nież obejmujących informacje objęte tajemnicą 
zawodową. Na każdej osobie wezwanej przez 
organ procesowy w charakterze świadka ciąży 
bowiem bezwzględny obowiązek stawienia się 
w miejscu i czasie określonym przez organ pro-
cesowy (art.177 § 1 kpk). Ponadto na świadka, 
biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez 
należytego usprawiedliwienia nie stawił się na 
wezwanie organu prowadzącego postępowanie 
albo bez zezwolenia tego organu wydalił się 
z miejsca czynności przed jej zakończeniem, 
można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 
3000 złotych. (art. 285 kpk). Od obowiązku 
stawienia się na wezwanie istnieją pewne wy-
jątki, tj. kiedy świadek nie może stawić się z 
powodu choroby, kalectwa lub innej nie dającej 
się pokonać przeszkody (np. podeszły wiek). 
Wówczas świadka takiego można przesłuchać 
w miejscu jego pobytu Na osobie wezwanej w 
charakterze świadka ciąży prawny obowiązek 
zeznawania. Obowiązkiem złożenia zeznań ob-
jęte są zarówno posiadane przez świadka in-
formacje mające znaczenie dla sprawy, jak i 
dane dotyczące jego tożsamości.  

Ograniczanie obowiązku składania zeznań, 
tzw. względny zakaz dowodowy, ma miejsce 
kiedy mówimy o pewnej kategorii osób, które 
mogą być przesłuchiwane w charakterze świad-
ków, ale tylko przy zachowaniu ściśle określo-
nych warunków. Są to bowiem osoby obowią-
zane do zachowania tajemnicy państwowej, 
służbowej i zawodowej, które mają obowiązek 
złożenia zeznań na okoliczności objęte tajem-
nicą po zwolnieniu ich przez uprawniony organ. 
Do tej kategorii zaliczamy również pielęgniarki 
i położne. Jednakże w zależności przed jakim 
organem składane są zeznania, pielęgniarki 
i położne obejmują inne (odmienne) zasady 
prawne. 

 
Pierwsza sytuacja, to składanie zeznań 

przez pielęgniarkę i położną przed organami 
samorządu zawodowego – Rzecznikiem Od-
powiedzialności  Zawodowej oraz Sądem Pie-
lęgniarek i Położnych. Tutaj nie ma nakazu 
zachowania informacji objętej tajemnicą zawo-
dową, gdy z tajemnicy tej zwalnia art. 42 ust. 
4 ustawy o samorządzie pielęgniarki i położne, 
tj.: nie stanowi naruszenia tajemnicy zawo-

dowej składanie przez  pielęgniarkę i położną 
zeznań lub wyjaśnień  w trakcie postępowania  
w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej.

 
Druga sytuacja, to składanie zeznań przed 

organami w postępowaniach karnych. Tu-
taj zgodnie z art 266 Kodeksu karnego - kto, 
wbrew przepisom ustawy lub przyjętemu na 
siebie zobowiązaniu,  ujawnia lub wykorzystu-
je informację, z którą zapoznał się w związku 
z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą,działal-
nością publiczną, społeczną, gospodarczą lub 
naukową,  podlega odpowiedzialności karnej. 
Z kolei przepis art. 180 Kodeksu postępowa-
nia karnego mówi, iż osoby obowiązane do za-
chowania w tajemnicy informacji niejawnych  
o klauzuli tajności "zastrzeżone" lub "poufne" 
lub tajemnicy związanej z wykonywaniem za-
wodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do 
okoliczności, na które rozciąga się ten obowią-
zek, chyba że sąd lub prokurator zwolni te oso-
by od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli 
ustawy szczególne nie stanowią inaczej. 

Zatem pielęgniarka i położna skła-
dająca zeznania w charakterze świad-
ka w postępowaniu karnym, które objęte 
są tajemnicą zawodową, musi uprzednio 
uzyskać pisemne i prawomocne posta-
nowienie prokuratora lub sądu o zwolnie-
niu z tajemnicy zawodowej w sprawie,  
w której zeznaje. Postanowienie o zwolnie-
niu z tajemnicy zawodowej jest instrumen-
tem prawnym, umożliwiającym organom 
prowadzącym postępowanie na uzyskanie 
informacji, które w normalnym stanie rze-
czy objęte są tajemnicą. Postanowienie takie 
musi być przedłożone osobie, przed przystą-
pieniem do czynności (prośby o dobrowol-
ne wydanie, przeszukania, zadawania py-
tań). 

Podstawa prawna: 
1. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego (Dz.U. 1997, Nr 89 
poz. 555 ze zmianami);

2.  ustawa z dnia 6 czerwca 1997r.- Kodeks 
karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553, ze  
zm);

3.  ustawa z dnia 1 lipca 2011r. o samorządzie 
pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, 
poz. 1038 ze zm.). 
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Urlopy 
w zawodzie pielęgniarki i położnej 

adwokat Kinga Rudnik

Spośród obowiązujących regulacji prawnych w zakresie urlopów przysługujących 
pielęgniarkom i położnym, na szczególną uwagę zasługują trzy grupy przepisów regu-
lujących rodzaje urlopów. 

Pierwsza grupa przepisów odnosi się 
do urlopów wynikających z Kodeksu pracy 
i obejmuje   pielęgniarki i położne, które 
pozostają w stosunku pracy – posiadają-
cych głównie umowę o pracę. Poza urlo-
pem wypoczynkowym (art. 154 Kodeksu 
pracy  – 20 lub 26 dni w roku kalendarzo-
wym), należą do nich także:

 — urlop bezpłatny (art. 174 i 174¹ Kodeksu 
pracy),

 — urlop okolicznościowy (własny ślub – 
urlop w wymiarze 2 dni, narodziny dziec-
ka – urlop w wymiarze 2 dni, ślub dziec-
ka – urlop w wymiarze 1 dnia, śmierć oraz 
pogrzeb matki, ojca, macochy, ojczyma, 
małżonka, dziecka – urlop w wymiarze  
2 dni, śmierć oraz pogrzeb brata, siostry, 
dziadka, babci, teścia, teściowej lub innej 
osoby, która była na utrzymaniu pracow-
nika albo pod jego bezpośrednią opieką – 
urlop w wymiarze 1 dnia),

 — urlop na żądanie (art. 167² i art. 167³ Ko-
deksu pracy – w wymiarze 4 dni w ciągu 
roku kalendarzowego), 

 — opieka nad dzieckiem do 14 roku życia 
(art. 188 Kodeksu pracy – 16 godzin lub  
2 dni pełnowymiarowego etatu w ciągu 
roku kalendarzowego), 

 — urlop macierzyński (art. 180 Kodeksu pra-
cy  - w wymiarze: 20 tygodni przy uro-
dzeniu jednego dziecka podczas jednego 
porodu, 31 tygodni w przypadku urodze-
nia dwojga dzieci przy jednym porodzie, 
33 tygodnie po urodzeniu trojga dzieci,  
35 tygodni – czworga dzieci, 37 tygodni – 
pięciorga i więcej dzieci),

 — urlop ojcowski (art. 182³ Kodeksu pracy – 
w wymiarze 14 dni do 24 miesiąca życia 
dziecka), 

 — urlop rodzicielski (art. 182¹ª Kodeksu pra-
cy - 32 tygodnie w przypadku urodzenia 
jednego dziecka, 34 tygodnie, gdy urodzi 
się więcej niż jedno dziecko),

 — urlop wychowawczy (art. 186 Kodeksu 
pracy - do ukończenia przez dziecko 6 roku 
życia, chyba że dziecko z powodu niepeł-
nosprawności wymaga dłuższej opieki, 
w takim przypadku do ukończenia przez 
dziecko 18. roku życia. Urlop może zostać 
udzielony dopiero po przepracowaniu mi-
nimum 6 miesięcy w danym roku kalenda-
rzowym. Wymiar urlopu wychowawczego 
wynosi do 3 lat, przy czym jeden z rodzi-
ców ma prawo do skorzystania z maksy-
malnie 35 miesięcy - drugi rodzic powinien 
wykorzystać co najmniej 1 miesiąc. Urlop 
może zostać udzielony w częściach, nie 
więcej niż w pięciu),

 — urlop na poszukiwanie pracy (art. 37 Ko-
deksu pracy – jeśli okres wypowiedzenia 
wynosi 2 tygodnie lub 1 miesiąc - przysłu-
gują 2 dni robocze, jeśli okres wypowie-
dzenia wynosi 3 miesiące - przysługują  
3 dni robocze),

 — urlop w celach szkoleniowych (art. 103² 
Kodeksu pracy  - przysługuje w wymiarze 
6 dni - dla pracownika przystępującego do 
egzaminów eksternistycznych, 6 dni - dla 
pracownika przystępującego do egzami-
nu maturalnego, 6 dni - dla pracownika 
przystępującego do egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje zawodowe, 21 dni  
w ostatnim roku studiów - na przygotowa-
nie pracy dyplomowej oraz przygotowanie 
się i przystąpienie do egzaminu dyplomo-
wego. Urlopu szkoleniowego udziela się  
w dni, które są dla pracownika dniami pra-
cy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem 
czasu pracy,

 — urlop bezpłatny związany z podnoszeniem 
kwalifikacji zawodowych (art. 103(6) Ko-
deksu pracy- w postaci albo zwolnienia  
z całości lub części dnia pracy bez zacho-
wania prawa do wynagrodzenia albo jako 
urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym  
w porozumieniu zawieranym między pra-
codawcą i pracownikiem). 



13

Ponadto zgodnie z Kodeksem pracy (art. 
103 (3) – art. 103 (5) Kodeksu pracy) praco-
dawca może przyznać pracownikowi podno-
szącemu kwalifikacje zawodowe dodatkowe 
świadczenia, w szczególności pokryć opłaty za 
kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwate-
rowanie. Pracodawca zawiera z pracownikiem 
podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę 
określającą wzajemne prawa i obowiązki stron. 
Umowę zawiera się na piśmie i nie może za-
wierać postanowień mniej korzystnych dla pra-
cownika niż przepisy Kodeksu pracy. Nie ma 
obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pra-
codawca nie zamierza zobowiązać pracownika 
do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Pracownik podnoszący kwalifikacje za-
wodowe jest obowiązany do zwrotu kosz-
tów poniesionych przez pracodawcę na 
ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, 
w wysokości proporcjonalnej do okresu 
zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia 
kwalifikacji zawodowych lub okresu za-
trudnienia w czasie ich podnoszenia, jeśli 
jest to pracownik:
1. który bez uzasadnionych przyczyn nie po-

dejmie podnoszenia kwalifikacji zawodo-
wych albo przerwie podnoszenie tych kwa-
lifikacji,

2. z którym pracodawca rozwiąże stosunek 
pracy bez wypowiedzenia z jego winy,  
w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawo-
dowych lub po jego ukończeniu, w termi-
nie określonym w umowie, o której mowa  
w art. 103(4) Kodeksu pracy, nie dłuższym 
niż 3 lata, 

3. który w okresie wskazanym w pkt 2 roz-
wiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, 
z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pra-
cę z przyczyn określonych w art. 94(3) Ko-
deksu pracy, 

4. który w okresie wskazanym w pkt 2 roz-
wiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia 
na podstawie art. 55 lub art. 943, mimo 
braku przyczyn określonych w tych przepi-
sach

Do drugiej grupy należy urlop szkole-
niowy dla pielęgniarki i położnej wyni-
kający z art. 65 ustawy z dnia  15 lipca 
2011 r.  o zawodach pielęgniarki i położ-
nej. Przepis ten wskazuje, iż wymiar urlopu 
szkoleniowego dla pielęgniarki lub położnej 
podejmujących kształcenie podyplomowe na 

podstawie skierowania wydanego przez pra-
codawcę, o którym mowa w art. 61 ust. 3  
i 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położ-
nej, na udział w obowiązkowych zajęciach  
w ciągu całego okresu trwania kształcenia 
podyplomowego wynosi do 28 dni roboczych  
jest ustalany przez pracodawcę w zależności 
od czasu trwania kształcenia podyplomowego. 
Niezależnie od wymiaru urlopu szkoleniowego, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, wymiar 
urlopu szkoleniowego dla pielęgniarki lub po-
łożnej podejmujących kształcenie podyplomo-
we na podstawie skierowania wydanego przez 
pracodawcę, o którym mowa w art. 61 ust. 3 
i 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, 
przystępujących do egzaminu państwowego,  
o którym mowa w art. 67 ust. 2 ustawy  
o zawodach pielęgniarki i położnej, wynosi do  
6 dni roboczych i jest ustalany przez pracodawcę  
w zależności od czasu trwania kształcenia po-
dyplomowego. 

Przepis ten zatem określa warunki uzyska-
nia dodatkowego urlopu szkoleniowego przez 
pielęgniarkę i położną, która podejmuje kształ-
cenie podyplomowe. Kształceniem podyplomo-
wym w rozumieniu ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej są: szkolenie specjalizacyjne 
(zwane specjalizacją), kurs kwalifikacyjny, kurs 
specjalistyczny oraz kurs dokształcający (art. 
66 ust 1 ustawy). Wymagane obligatoryj-
ne jest tu także skierowanie od pracodawcy 
wydane pielęgniarce lub położnej  na jeden  
z wyżej wymienionych rodzajów kształcenia 
podyplomowego. Skierowanie to wydawane 
jest przez pracodawcę na wniosek pielęgniar-
ki lub położnej. Skierowanie pracodawcy wy-
dawane na wniosek pielęgniarki lub położnej 
kierowane jest do organizatora kształcenia po-
dyplomowego pielęgniarek i położnych. Kolej-
nym warunkiem jest tu także posiadanie przez 
pielęgniarkę lub położną zatrudnienia na pod-
stawie umowy o pracę (nie umowy cywilno-
prawnej, np. umowy zlecenia, kontraktu). Wy-
miar urlopu wynosi do 28 dni roboczych (a nie  
28 dni roboczych) na całość okresu trwania kur-
su w ramach kształcenia podyplomowego (za-
tem nie na rok kalendarzowy). Długość urlopu 
szkoleniowego ustalana jest przez pracodaw-
cę w zależności od czasu trwania konkretnego 
kursu w ramach kształcenia podyplomowego. 
Oznacza to możliwość udzielenia pielęgniarce 
lub położnej takiej ilości urlopu szkoleniowe-
go (maksymalnie do 28 dni roboczych), jaką 
pracodawca uzna za odpowiednią. W praktyce 
urlop szkoleniowy dla kursu dłuższego powi-
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nien wynosić większą ilość dni, niż dla kursu 
krótszego, gdzie urlop ten może obejmować 
mniejszą liczbę dni. 

Ponadto dodatkowo - czyli oprócz urlopu 
szkoleniowego w wymiarze do 28 dni -  pielę-
gniarka  i położna otrzymuje kolejne dni urlo-
pu szkoleniowego  w wymiarze do 6 dni, jeśli 
ukończy szkolenie specjalizacyjne (specjaliza-
cję) i przystępuje do egzaminu państwowego 
kończącego specjalizację. 

Zatem pielęgniarka i położna, zatrudniona 
na podstawie umowy o pracę, która złożyła do 
pracodawcy wniosek o skierowanie na specja-
lizację, a pracodawca skierował ją do organi-
zatora kształcenia celem odbycia specjalizacji 
uzyskuje dodatkowy urlop do 28 dni roboczych 
na okres trwania specjalizacji (dokładna liczba 
dni jest ustalana indywidualnie przez praco-
dawcę) oraz kolejny urlop szkoleniowy w wy-
miarze  do 6 dni roboczych, jeśli przystępuje 
do egzaminu państwowego po zakończeniu 
specjalizacji. Dokładna ilość dni w ramach tego 
dodatkowego urlopu związanego z przystępo-
waniem do egzaminu państwowego po specja-
lizacji, jest również  ustalana przez pracodaw-
cę indywidualnie (do 6 dni roboczych).

Trzecia grupa przepisów, to przepi-
sy przyznające urlop na przygotowanie 
obrony rozprawy doktorskiej oraz zwol-

nienie od pracy na przeprowadzenie obro-
ny rozprawy doktorskiej, a wynikają one 
z art. 196 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
prawo o szkolnictwie wyższym. W myśl 
tych postanowień, pracownikowi niebę-
dącemu nauczycielem akademickim lub 
pracownikiem naukowym przysługuje, na 
jego wniosek:
- urlop na przygotowanie rozprawy doktor-

skiej lub na przygotowanie się do obrony 
rozprawy doktorskiej, udzielany w termi-
nie uzgodnionym z pracodawcą, w wymia-
rze 28 dni, które w rozumieniu odrębnych 
przepisów są dla tego pracownika dniami 
pracy, 

oraz
- zwolnienie od pracy na obronę rozprawy 

doktorskiej.
Za okres urlopu oraz zwolnienia od pra-

cy pracownikowi przysługuje wynagrodzenie 
ustalane jak za urlop wypoczynkowy.

Podstawa prawna: 
1.ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 

(Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16);
2. ustawa z dnia  15 lipca 2011 r.  o zawodach 

pielęgniarki i położnej (Dz.U.2019.576 t.j. z dnia 
2019.03.27 );

3. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. prawo  
o szkolnictwie wyższym. ( Dz.U. 2018.1668). 

Konkursy maj - czerwiec 2019 r

Górnośląskie Centrum Medyczne  im. prof. Leszka Gieca w Katowicach 
• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii  

i Intensywnej Terapii z Nadzorem Kardiologicznym   Magdalena Cwynar
• Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Laryngologii  

i Onkologii Laryngologicznej   Jolanta Pieczarka 
• Pielęgniarka Oddziałowa Szpitalnego   

Oddziału Ratunkowego  Lucyna Plewa 

Szpital Chorób Płuc  św. Józefa w Pilchowicach 
• Pielęgniarka Oddziałowa Chorób Płuc i Gruźlicy  

z odcinkiem zamkniętym leczenia gruźlicy i odcinkiem  
otwartym diagnostyki chorób nowotworowych   Beata Kołtek-Wiącek

 Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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KAMPANIA „POŁOŻNA NA MEDAL”
Położna na medal to kampania społeczna, której pierwsza edycja miała miejsce w 2014. Kam-

pania popularyzuje zawód położnej i jej ważny udział w opiece okołoporodowej w Polsce. Podsta-
wowym celem kampanii „Położna na medal” jest zwrócenie uwagi na konieczność podnoszenia  
i wdrażania w życie standardów opieki okołoporodowej w Polsce. Kluczowym elementem kam-
panii jest informowanie o roli położnych, jej kompetencjach i odpowiedzialności w standardach 
opieki okołoporodowej.

Kampania „Położna na medal” organizowana jest przez Akademię Malucha Alantan pod pa-
tronatem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Polskiego Towarzystwa Położnych, Fundacji 
Rodzić po Ludzku oraz Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni.

Mecenasem kampanii jest marka Oktaseptal.
W kampanię zaangażowało się wielu partnerów medialnych oraz blogerów. Lista patronów 

medialnych znajduje się na stronie www.poloznanamedal.info.
AMBASADORKI KAMPANII
Podczas trwania 6. edycji kampanii i konkursu „Położna na medal”, laureatki 5. jubileuszowej 

edycji kampanii Anna Wojtyla, Alina Jedlińska, Renata Lustyk zostaną ambasadorkami i przez 
cały czas trwania kampanii będą dzielić się swoją wiedzą i poradami na temat opieki okołoporo-
dowej.

POŁOŻNA NA MEDAL TO PROWADZO-

NA OD 2014 ROKU KAMPANIA SPOŁECZ-

NO-EDUKACYJNA ZWRACAJĄCA UWAGĘ 

NA KWESTIE ZWIĄZANE Z KONIECZ-

NOŚCIĄ PODNOSZENIA STANDARDÓW  

I JAKOŚCI OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ  

W POLSCE POPRZEZ EDUKACJĘ I PROMO-

CJĘ DOBRYCH PRAKTYK. ISTOTNĄ KWE-

STIĄ KAMPANII JEST RÓWNIEŻ PODNO-

SZENIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA 

TEMAT ROLI POŁOŻNYCH W OPIECE OKO-

ŁOPORODOWEJ.

JEDNYM Z KLUCZOWYCH ELEMENTÓW KAMPANII JEST KONKURS NA NAJ-

LEPSZĄ POŁOŻNĄ W POLSCE. ZGŁOSZENIA DO TEGOROCZNEJ, PIĄ-

TEJ EDYCJI KONKURSU PRZYJMOWANE SĄ OD 1 KWIETNIA DO 31 LIPCA  

2019 R. GŁOSY NA NOMINOWANE POŁOŻNE MOŻNA ODDAWAĆ OD 1 KWIETNIA DO  

31 GRUDNIA 2019 ROKU. ODDAWANIE GŁOSÓW ODBYWA SIĘ NA STRONIE WWW.POLO-

ZNANAMEDAL.INFO

PATRONAT HONOROWY NAD KAMPANIĄ I KONKURSEM OBJĘŁA NACZELNA RADA PIELĘ-

GNIAREK I POŁOŻNYCH. PATRONAT MERYTORYCZNY SPRAWUJĄ: POLSKIE TOWARZYSTWO 

POŁOŻNYCH, FUNDACJA RODZIĆ PO LUDZKU ORAZ STOWARZYSZENIE DOBRZE URODZE-

NI. MECENASEM KAMPANII JEST MARKA OKTASEPTAL.
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Dziś nie można już zatrzymać rozwoju nowoczesnego pielęgniarstwa !

Współczesne Pielęgniarstwo
Dr n. o zdr. Sonia Grychtoł 

Nauczyciel akademicki na kierunku Pielęgniarstwo 
Prorektor ds. studentów 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu 

Dynamiczny rozwój cywilizacji końca XIX i XX wieku, miał ogromne oddzia-
ływanie na zmiany w wielu zawodach, jak również w sposobie ich wykonywa-
nia, dotyczy to również pielęgniarstwa. Postęp w nauce  i praktyce ochrony zdro-
wia, który nastąpił od czasów napisania przez F. Nightingale w 1859 roku „Uwag  
o pielęgniarstwie” pociągnął za sobą intensywne i głębokie zmiany w zawodzie 
pielęgniarki/ pielęgniarza. Współczesne pielęgniarstwo nie jest już takim, jakie  
było sto pięćdziesiąt lat temu. Postęp medycyny, a co z tym idzie również pielę-
gniarstwa, wiąże się z rewolucyjnymi odkryciami w zakresie wiedzy o fizjologii 
człowieka, technikach obrazowania diagnostycznego, biologii molekularnej i  ge-
netyki.  Postęp  to również najnowsze procedury medyczne, ale też nowe czynniki 
ryzyka i eskalacja kosztów. 

W tradycyjnym/ stereotypowo widzianym  
pielęgniarstwie,  pielęgniarka występuje  
w roli pomocnika lekarza w zakresie lecze-
nia,  poprzez wykonywanie zleceń lekar-
skich. Jest ono zatem ograniczone i podpo-
rządkowane działaniom leczniczym lekarza  
i diagnozie lekarskiej.

Pielęgniarstwo nowoczesne – współcze-
sne,  to już młoda dyscyplina naukowa. To 
nauka o pielęgnowaniu i opiece nad czło-
wiekiem, która korzysta z dorobku nauk 
medycznych, humanistycznych i przyrodni-
czych. To wolny zawód,  u podstaw którego 
leży założenie o indywidualnym i grupowym 
rozwoju osób go wykonujących.. Współcze-
sne pielęgniarstwo zasługuje na miano pro-
fesji.

Wiedzieć należy, że cechami charakte-
rystycznymi dla profesji jest wymagająca 
wielu lat nauki wiedza oraz prospołeczna  
i  etyczna  orientacja ich przedstawicieli. Ka-
tegorie zawodowe określane mianem profe-
sji (np. lekarze, prawnicy) cieszą się w spo-
łeczeństwie wysokim prestiżem społecznym  
i zajmują wysokie pozycje stratyfikacyjne 
wynikające z takich czynników, jak: wyso-
ki poziom wiedzy, wysokie wynagrodzenie, 
duża niezależność działania, itp. Coraz wyż-
sze wykształcenie i lepsze przygotowanie 
pielęgniarek  oraz wspomniany już rozwój 

medycyny zbliża  kategorią zawód pielę-
gniarski do takiej właśnie pozycji. Oczywi-
stym jest, że  nowoczesne działania  pielę-
gniarskie to nie tylko pielęgnacja chorego 
ale również działania  ukierunkowane na:

• diagnostykę, 
•  rehabilitację,
• ordynację leków, 
• promocję zdrowia, 
• edukację zdrowotną  i profilaktykę,
• przystosowanie człowieka do funkcjo-

nowania w nowej zmienionej sytuacji 
zdrowotnej związanej np. z postępem 
cywilizacyjnym i globalizacją. 

Zmiany w funkcjonowaniu współczesne-
go pielęgniarstwa w Polsce wynikają przede 
wszystkim z transformacji w sektorze edu-
kacji. Wprowadzenie standardów kształcenia 
wyższego oraz respektowanie, uzyskanych 
praw na rynku pracy we wszystkich krajach 
Wspólnoty Europejskiej wzmacniają jakość 
oraz profesjonalizm świadczeń pielęgniar-
skich.

Ustawiczny, ciągły rozwój pielęgniarstwa  
i nowoczesnych metod nauczania zawodu,  
poszerza wachlarz kompetencji pielęgniarki.

Kraje przodujące w rozwoju pielęgniar-
stwa określiły następujące atrybuty współ-
czesnego pielęgniarstwa:
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• pełnienie służby społecznej o istotnym 
znaczeniu dla ludzkiego zdrowia,

• dysponowanie zasobem wiedzy specy-
ficznie pielęgniarskiej i podejmowanie 
badań naukowych,

• zapewnienie wszechstronnej edukacji 
na poziomie akademickim,

• aktywne funkcjonowanie organizacji 
pielęgniarskich,

• wysoki poziom autonomii profesjonal-
nej.

Według badań CEBOS z roku 2016 odno-
śnie uczciwości i rzetelności zawodowej, pie-
lęgniarki zajmują pierwsze miejsce spośród 
dwudziestu czterech profesji. Respondenci 
przyznali im najwyższą liczbę pozytywnych 
opinii. Pozycja społeczna i prestiż zawodowy 
personelu pielęgniarskiego w naszym kraju 
ciągle  wzrasta.

Pielęgniarstwo polskie w niczym nie ustę-
puje pielęgniarstwu z krajów przodujących, 
jednak  to nowoczesne jeszcze niestety cza-
sami  pozostaje w wyraźnej opozycji do pie-
lęgnowania tradycyjnego. We współczesnej 
opiece nad zdrowiem, zmierzając do zapew-
nienia człowiekowi coraz to lepszej pomocy 
w osiągnięciu optymalnego stanu zdrowia,  
pielęgniarstwo staje się coraz bardziej zna-
czącą dziedziną.  Chcąc budować pozycję 
pielęgniarstwa w społeczeństwie potrzebuje-
my również silnych liderek/liderów. Bądźmy 
więc bardziej aktywni,  spróbujmy wspólnie 
udowodnić jak ważne w procesie leczenia  
jest pielęgnowanie. 

Trzeba walczyć ze stawianiem pielęgniar-
stwa oraz zawodu pielęgniarki i położnej na 
pozycji peryferyjnej. Nie wolno pozwolić na 
popieranie koniunkturalizmu, czy partyku-
larnych  interesów jednej grupy zawodo-
wej. Należy dbać o jakość systemu 
kształcenia zawodowego, spójne 
prawo regulujące nasze zawody oraz 
profesjonalną kierowniczą kadrę pie-
lęgniarską – chodzi o dobro publicz-
ne, czyli interes pacjenta i jego praw. 
Czas zmienić wypaczony stereotypo-
wy wizerunek pielęgniarki! 

Współczesną pielęgniarkę musi 
cechować przede wszystkim profe-
sjonalizm. To właśnie na podstawie 

profesjonalizmu zyskuje się prestiż zawodu 
z którego wynika autorytet, a oba te czynni-
ki są  ze sobą ściśle powiązane.

PAMIĘTAJMY!

 √ Szacunku do swojego zawodu nie 
można wymagać, trzeba go sobie wy-
pracować. Profesjonalizm, wiedza to 
podwaliny autorytetu, który umocni 
naszą pozycję 

 √ w zespole terapeutycznym. 
 √ Zacznijmy myśleć krytycznie i podej-

mujmy już dziś aktywność aby zmie-
niać obraz współczesnego pielęgniar-
stwa.  Nikt nie zrobi tego za nas.

 √ Środowisko pielęgniarskie nie powinno 
w najmniejszym stopniu akceptować 
podważania swojego pozytywnego 
wizerunku jako profesjonalistów me-
dycznych. 

 √ Bycie przez pielęgniarkę/pielęgniarza  
funkcjonariuszem publicznym nie po-
winno być tylko pustym frazesem.

Status zawodu i  szacunek do niego nie  
buduje się tylko samą walką o zmianę spo-
sobu zawracania się do pielęgniarki/ pielę-
gniarza,  ale przede wszystkim na wysokim 
poziomie kompetencji i profesjonalizmie

Zawód pielęgniarski ma ma bogatą trady-
cję i solidne podstawy teoretyczne. Jest za-
wodem, który ma oczywisty cel pracy oraz 
głęboki sens filozoficzny, społeczny i moral-
ny. Wykonującym go daje wiele satysfakcji  
i możliwości rozwoju zawodowego. Nie tra-
cąc z oczu pacjenta, na etos swojego zawo-
du pielęgniarki/ pielęgniarze  muszą praco-
wać ustawicznie!
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„...w świat niesiemy swe serca gorące…”

Każdego roku dla wszystkich 18-sto, 19-sto latków (jak również dla ich najbliż-
szych) maj to czas ogromnego stresu i wytężania umysłów podczas matury – egzami-
nów decydujących o ich przyszłości. Często zdarza się, że pogoda – jakby na przekór 
młodzieży – blaskiem słońca i ciepłym  wiatrem, zachęca raczej do zabawy i wypoczyn-
ku na świeżym powietrzu, niż do spędzania czasu przy książkach. Na całe szczęście, 
maturę zdaje się tylko raz w życiu, a dla osób, które swą ścieżkę zawodową związały 
z pielęgniarstwem i położnictwem, maj już zawsze kojarzyć się będzie z kwitnącymi 
kasztanami, pachnącymi magnoliami, a także ze świętem ich zawodów – Międzynaro-
dowym Dniem Pielęgniarki i Dniem Położnej.

W tym roku 20 maja – bo właśnie tego dnia 
zorganizowane zostały przez Okręgową Izbę 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach obchody 
wspomnianych świąt – był dniem słonecznym  
i nad wyraz parnym, co według niektórych było 
pomyślną wróżbą przed nadchodzącą celebra-
cją. Podobnie jak w roku minionym miała ona 
miejsce w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Mi-
strzem ceremonii, tradycyjnie już, został Pan 
Dariusz Niebudek, który punktualnie o godzi-
nie 15.00 przywitał wszystkie osoby zgroma-
dzone w Teatrze. Następnie, Poczet Sztanda-
rowy w składzie: Ewa Molka – pielęgniarka, 
Jarosław Panek – pielęgniarz, Joanna Kuźnik – 
położna, wprowadził na scenę Sztandar. Wów-
czas wszystkie pielęgniarki i położne uroczy-
ście odśpiewały swój hymn. Po tym doniosłym 
momencie Pan Niebudek poprosił na scenę 
Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach Panią Annę Janik, by 
wspólnie poprowadzić dalszą część obchodów.

Niestety, wskutek innych zobowiązań służ-
bowych, część z zaproszonych gości nie mo-
gła przybyć do Teatru, jednak bardzo miło nam 
poinformować, iż swoją obecnością zaszczycili 
nas m.in. Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek 
i Położnych Pani Zofia Małas, Przewodnicząca 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 

Częstochowie Pani Barbara Płaza, Przewodni-
cząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych Pani Krystyna Ptok, 
p.o. Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Spo-
łecznej Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Śląskiego Pani Barbara Daniel, Dyrektor 
Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w Katowicach Pani Ilona Nawara-
-Malik, Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-
-finansowych Śląskiego Oddziału Narodowego 
Funduszu Zdrowia Pani Ewa Kabza, Koordyna-
tor ds. strategii rynku zdrowia firmy KAMSOFT 
S.A. Pani Joanna Paprotna-Kwiecińska., osoby 
reprezentujące samorządy zawodów zaufa-
nia publicznego zrzeszonych w Śląskim Forum 
Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, 
dyrektorzy szpitali, przedstawiciele śląskich 
uczelni medycznych, a także konsultanci kra-
jowi i wojewódzcy.

Wielu spośród wymienionych gości, skła-
dając kwiaty na ręce Pani Anny Janik, złożyło 
pielęgniarkom i położnym najserdeczniejsze 
życzenia z okazji ich święta. Wspaniałym jest 
fakt, iż tak wiele osób dostrzega trud i wysi-
łek pielęgniarek i położnych, które każdego 
dnia muszą zmagać się z licznymi wyzwania-
mi, podczas wykonywania swojej pracy. Miło 
było usłyszeć tak dużo komplementów pod ad-
resem tej najliczniejszej grupy pracowników 
wykonujących zawody medyczne.
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Kolejnym punktem programu był jeden  
z najbardziej radosnych momentów – wręcze-
nie odznaczeń za zasługi dla samorządu oraz 
statuetek „Diamentowy Czepek”.

Pani Mariola Gradoń-Pałka została uhonoro-
wana srebrnym odznaczeniem za zasługi dla 
samorządu pielęgniarek i położnych. Warto 
przypomnieć, iż zgodnie z regulaminem NRPiP, 
odznaczenie to „[…] jest przyznawane człon-
kom samorządu za zasługi w działalności na 
rzecz samorządu oraz upowszechniania etyki 
zawodowej, wzorowe wykonywanie obowiąz-
ków na rzecz organów samorządu, współdzia-
łanie na rzecz integrowania środowiska zawo-
dowego oraz podejmowanie działań na rzecz 
poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poli-
tyki zdrowotnej państwa i organizacji ochro-
ny zdrowia”. Mamy gorącą nadzieję, iż za rok 
osób wyróżnionych tym odznaczeniem będzie 
jeszcze więcej.

Punktem kulminacyjnym obchodów Między-
narodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
było wręczenie statuetek „Diamentowy Cze-
pek”. Idea powstania tego wyróżnienia sięga 
roku 2015, gdy do nowo wybranej Przewod-
niczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik 
zwróciła się Pani Małgorzata Sekunda pro-
sząc, by stworzona została jakaś forma do-
cenienia pracy pielęgniarek i położnych, które 
być może nie odnajdują się w działaniach na 
rzecz samorządu, a ich nazwiska nie są zna-
ne w środowisku, ale swoją postawą zgodną  
z etyką zawodową, wykonywaniem pracy  
z pełnym poświęceniem oraz sercem okazywa-
nym pacjentom, stanowią wzór do naśladowa-
nia i czynię ten świat lepszym. Pomysł natych-
miast przypadł do gustu Pani Przewodniczącej 
i tak w niedługim czasie, powstała statuetka 
„Diamentowy Czepek”, wręczana „[…] człon-
kom samorządu za upowszechnianie zasad 
etyki zawodowej, wzorowe wykonywanie obo-
wiązków zawodowych oraz współdziałanie na 
rzecz integrowania środowiska zawodowego”. 
Pełen Regulamin przyznawania „Diamentowe-
go Czepka” znajduje się na naszej stronie in-
ternetowej – gorąco zachęcamy, by się z nim 
zapoznać.

W tym roku 235 osób zostało nomino-
wanych do tego wyróżnienia, które zawsze 
wręczane jest przez Przewodniczącą ORPiP  
w Katowicach Annę Janik oraz Sekretarz ORPiP  
w Katowicach Panią Marię Grabowską podczas 
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uroczystych obchodów świąt zawodowych pie-
lęgniarek i położnych.

Z ogromną przyjemnością pragniemy poin-
formować, iż tego roku po raz pierwszy przy-
znane zostały zespołowe statuetki „Diamento-
wy Czepek”. Pomysłodawcą nowej formy tego 
wyróżnienia jest prof. dr hab. n. med. Marian 
Zembala – Dyrektor Naczelny Śląskiego Cen-
trum Chorób Serca w Zabrzu. Z jego inicjatywy 
odznaczone zostały dwa zespoły pielęgniarek 
transplantacyjnych – jeden to zespół pielę-
gniarek anestezjologicznych (6 osób), a drugi 
– pielęgniarek operacyjnych (8 osób). Łącznie 
statuetką zostało uhonorowanych 249 osób. 
Bardzo cieszy nas fakt, iż grupy osób wyko-
nujących zawody medyczne potrafią docenić 
siebie nawzajem.

Gdy wręczone zostały wszystkie statuet-
ki, Pani Anna Janik serdecznie pogratulowa-
ła wyróżnionym i wraz z Panem Dariuszem  
Niebudkiem zaprosili wszystkich zgromadzo-
nych na poczęstunek do foyer Teatru. W tym 
czasie, pracownicy Teatru Rozrywki przygoto-
wali scenę do mającego się niebawem rozpo-
cząć spektaklu.

W tym roku atrakcją wieczoru wieńczącą 
uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia 
Pielęgniarki i Dnia Położnej, był spektakl pt. 
„Kobieta na zamówienie”. W obsadzie aktor-

skiej mogliśmy podziwiać Pana Jacka Kawalca,  
Pana Dariusza Niebudka oraz Panią Beatę  
Zarembiankę. Spektakl – pełna humoru ko-
media – z przymrużeniem oka traktował o re-
lacjach damsko-męskich, a scenariusz pełen 
ciętego humoru oraz doskonała gra aktorska 
bawiąc do łez, zapewniły wszystkim rozrywkę 
na najwyższym poziomie.

Niestety, wszystko co dobre, zawsze koń-
czy się za wcześnie – tak było również i tym 
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razem. Gdy spektakl dobiegł końca, aktorzy 
otrzymawszy owację na stojąco, podziękowa-

li za zaproszenie do wspólnej celebracji świę-
ta pielęgniarek i położnych. Głos zabrała też 
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach Pani Anna 
Janik. Pogratulowawszy aktorom wspania-
le wykonanej pracy, serdecznie podziękowała 
wszystkim za przybycie, wspólne świętowa-
nie i wyraziła nadzieję na ponowne spotkanie. 
Tym radosnym akcentem zakończone zostały 
obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki  
i Dnia Położnej w Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.

Joanna Gruca Asystent Biura OIPiP
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Odznaczeni statuetką Diamentowy Czepek
1. Adamaszek Ewa

2 Adamczyk Marcelina

3 Adamoszek Krystyna

4 Apfeld Ewelina

5 Babicz Maria

6 Banaszak Kinga

7 Banaś Klaudia

8 Baran Elżbieta

9 Baranowska Grażyna

10 Baryń Elżbieta

11 Bątorek Dorota

12 Bednarz Anna

13 Błaszczyk Teresa

14 Błażkiewicz Marzena

15 Borowczyk Zofia

16 Borowkow Mirosława

17 Borucka Halina

18 Brandys Halina

19 Brenk Anna

20 Brudny Elżbieta

21 Buchta Urszula

22 Chrapisińska-Orłowicz  
Danuta

23 Chyla Bożena

24 Czaban Iwona

25 Czajkowska Mariola

26 Czechowska Dorota

27 Czerw Barbara

28 Czyżycka Grażyna

29 Domagalska Bernadeta

30 Domagała Barbara

31 Drzymała Dolores

32 Durczok Danuta

33 Dytko Violetta

34 Dziegieć Zofia

35 Dzwonek Ewa

36 Eliasz Ewa

37 Fatyga Teresa

38 Flak-Kołodziej Bożena

39 Florko Alicja

40 Foltyn Edyta

41 Fornal Katarzyna

42 Franuszczyk Gerda

43 Gamracy Barbara

44 Garczarek Brygida

45 Gawińska Elżbieta

46 Glanc Agnieszka

47 Gliszczyńska Jolanta

48 Gładysz Alina

49 Goj Janina

50 Góralczyk Renata

51 Górecka Ewelina

52 Górnisiewicz Bernadeta

53 Graczyk Bogumiła

54 Grela Regina

55 Gromada Jolanta

56 Grzegorczyn Teresa

57 Grzonka Małgorzata

58 Grzybczak Bożena

59 Grzymała-Turzańska  
Barbara

60 Guzek Beata

61 Hęś Sabina

62 Horn Jolanta

63 Humpa Jolanta

64 Jabłonka Barbara

65 Jakubczak Teresa

66 Janke Halina

67 Janus Gabriela

68 Jaworska Ewa

69 Jeńczak Joanna

70 Jędrysiak Ewa

71 Kacprzyk Anna

72 Kaczkowska Lucyna

73 Kaczorowska Hanna

74 Kamińska Anna

75 Kamińska Ewa

76 Kamińska Teresa

77 Kamińska Zofia

78 Kańka Edyta

79 Kasprowicz Alina

80 Kiedos Małgorzata

81 Kiernozek Bożena

82 Klarecka Mariola

83 Klima Elwira

84 Kluczniok Aleksandra

85 Kobiela Barbara

86 Kobryńczuk Joanna

87 Kobyłka Anna

88 Kolon Ewa

89 Kołek Ewa

90 Konarska Bożena

91 Kosek Franciszek

92 Kostrzewa Krystyna

93 Kot Danuta

94 Kotowicz Dorota

95 Kotyrba Barbara

96 Kowalczyk Zofia

97 Kowalska Iwona

98 Kowalska Teresa

99 Kozik Halina

100 Kozińska Elżbieta

101 Kraśniewska Izabela

102 Krawiec Joanna

103 Król Joanna

104 Krupińska Danuta

105 Kubon Zuzanna

106 Kucharska Ewa

107 Kuć Teresa

108 Kunert Jola

109 Kupczak Małgorzata

110 Kupidło Gabriela

111 Kura Beata

112 Kusztal Mariola

113 Kuś Grażyna

114 Kuzyszyn Joanna

115 Kuźnik Danuta

116 Lach Mirella

117 Lasota-Stożek Klaudia

118 Lenart Bożena

119 Lepiorz Renata

120 Lincner Barbara

121 Lisiewska Zofia

Obchody Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
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122 Litwin Anna

123 Lubecka Agata

124 Lubecka Teodozja

125 Lurka Teresa

126 Ławniczak Renata

127 Machulik Irena

128 Maćkowiak Bogumiła

129 Majda Ewa

130 Malik Jolanta

131 Marchewka Bożena

132 Markowska Małgorzata

133 Marzec Teresa

134 Maslonka Małgorzata

135 Mika Ewa

136 Mikołajec Barbara

137 Mizgajska Barbara

138 Modrzejewska Zuzanna

139 Morawiec Celina

140 Mrachacz Jolanta

141 Mrózek Wiesława

142 Mucha Elżbieta

143 Mucha Maria

144 Nawrotek Urszula

145 Nicewicz Stefania

146 Nieradzik Krystyna

147 Nocoń Longina

148 Nowak Beata

149 Ociepka Kornelia

150 Ogłodek Stefania

151 Orwat Teresa

152 Osada Zofia

153 Pasternak Iwona

154 Paszko Hanna

155 Pater Barbara

156 Pezda Dorota

157 Piątek Teresa

158 Pietron Barbara

159 Pietryga Mirosława

160 Pilch Barbara

161 Pisarzowska Anna

162 Pisula Halina

163 Piwowarczyk Bogumiła

164 Płaczek Renata

165 Płotka Maria

166 Polak Małgorzata

167 Postawa Urszula

168 Postulka Krystyna

169 Przemyk Anna

170 Przybyła Mariola

171 Pyrek Katarzyna

172 Pyszczek Ewa

173 Pytlik Urszula

174 Rabsztyn Dorota

175 Radomek Renata

176 Rajca Lidia

177 Robak Ewelina

178 Rogala Grażyna

179 Roskosz Anna

180 Rozmus Grażyna

181 Rutkowska Dorota

182 Ryguła Izabela

183 Sado Danuta

184 Sajewicz Grażyna

185 Sarkowicz Maria

186 Sega Wiesława

187 Serwatka Ewa

188 Siemiątkowska Danuta

189 Siemieniuk Bożena

190 Sikorska Irena

191 Skowronek Maria

192 Słomka Grażyna

193 Sobczyk Eliza

194 Sobiech Hanna

195 Sojka Barbara

196 Sopala Bożena

197 Spyra Gabriela

198 Stachulska Anna

199 Starko Elżbieta

200 Stącel Agata

201 Stefaniak Elżbieta

202 Strzewiczek Agnieszka

203 Suska-Kojder Mariola

204 Syguda Justyna

205 Szary Jadwiga

206 Szczepańska Anna

207 Szczygieł Dorota

208 Szewczyk-Wala Dorota

209 Szołtysik Joanna

210 Szurko Krystyna

211 Szwoba Alina

212 Szymaniak Beata

213 Szyszko Danuta

214 Tichy Danuta

215 Tkocz Krzysztof

216 Topolan-Jędrusiak Sabina

217 Trzeciak Maria

218 Turkowska Irena

219 Tutka Renata

220 Urbańska Justyna

221 Urbaś Małgorzata

222 Wakulińska-Zok Jolanta

223 Walczak Gerda

224 Wanat Agata

225 Wawro Elżbieta

226 Wechowska Halina

227 Węgrzyk Michalina

228 Wieczorek Teresa

229 Wiejak Małgorzata

230 Wierzchowska Ewa

231 Więdłocha Lidia

232 Wiśniewska Maria

233 Wiśniowska Stefania

234 Witomska Beata

235 Wojtachnio Zofia

236 Wojtyra Bożena

237 Wołoszyn Barbara

238 Woźnica Mirosława

239 Woźniczko Izabela

240 Zając Bożena

241 Zapała-Adamczyk Agata

242 Zarzycka Grażyna

243 Zaucha Elżbieta

244 Zawistowska Wiesława

245 Zdebko Lidia

246 Zielińska Anna

247 Zioło Dorota

248 Zorychta Aleksandra

249 Zubek Elżbieta 

Obchody Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
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Zwrot kosztów udziału w konferencjach,  
zjazdach, sympozjach i kongresach  

Nowe zapisy regulaminu
Hanna Dobrowolska 

Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego - OIPiP w Katowicach 
Doktorantka - Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia,  

Wydział Zdrowia Publicznego, ŚUM w Katowicach

W związku z licznymi zapytaniami oraz wątpliwościami w zakresie warunków otrzy-
mania refundacji za udział w konferencjach, zjazdach, sympozjach i kongresach po-
niżej przedstawiamy pkt. IV Regulaminu z dnia 23 maja 2019 roku w zakresie roz-
wijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych zatwierdzonego Uchwałą 
Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

IV. REFUNDACJA KOSZTÓW CZYNNEGO  
LUB BIERNEGO UDZIAŁU W KRAJOWEJ 
LUB MIĘDZYNARODOWEJ KONFEREN-
CJI, SYMPOZJUM, ZJEŹDZIE, KONGRESIE 
NAUKOWYM O TEMATYCE  Z DZIEDZINY 
PIELEGNIARSTWA LUB POŁOŻNCTWA

§ 8.

1. Członek Okręgowej Izby uprawniony jest 
do skorzystania z pomocy w zakresie roz-
wijania kwalifikacji zawodowych w formie 
udziału czynnego albo biernego w kra-
jowej lub międzynarodowej konferencji, 
sympozjum, zjeździe naukowym, na za-
sadach określonych w niniejszym Regula-
minie.

2.  Udział czynny w krajowej lub międzyna-
rodowej konferencji, sympozjum, zjeździe 
naukowym może zostać objęty refunda-
cją, a udział bierny w krajowej lub mię-
dzynarodowej konferencji, sympozjum, 
zjeździe naukowym może zostać objęty 
refundacją albo sfinansowaniem udziału 
przed datą rozpoczęcia.

§ 8a – Udział czynny

1. Wysokość refundacji kosztów udziału czyn-
nego we wszystkich krajowych lub między-
narodowych konferencjach, sympozjach, 
zjazdach naukowych nie może przekraczać 
łącznie 1.000,00 złotych na jedną osobę  
w danym roku kalendarzowym. 

2. Za koszty uczestnictwa udziału czynnego 
uważa się opłatę wniesioną organizatoro-
wi za udział w konferencji, koszt przejazdu  
i noclegu. Diety i materiały szkoleniowe 
nie podlegają refundacji.

3. Refundacji kosztów udziału czynnego  
w krajowej lub międzynarodowej konfe-

rencji, sympozjum, zjeździe naukowym 
dokonuje się na wniosek osoby zaintere-
sowanej, złożony w terminie 3 miesięcy 
od zakończenia konferencji, sympozjum, 
zjazdu naukowego. Wzór wniosku o re-
fundacje stanowi załącznik nr 1 do Regu-
laminu.

4. Do wniosku o refundacje kosztów udziału 
czynnego w krajowej lub międzynarodo-
wej konferencji, sympozjum, zjeździe na-
ukowym  należy dołączyć:

a) program konferencji, sympozjum, zjaz-
du  - wyłącznie w wersji papierowej,

b) imienny rachunek lub fakturę VAT 
potwierdzające poniesienie kosztów 
uczestnictwa,

c) potwierdzenie udziału ( np. certyfikat, 
zaświadczenie wydane przez organiza-
tora, delegacja),

d) potwierdzenie kosztów noclegu i prze-
jazdu;

e) pisemną kopię wygłoszonego refe-
ratu wraz ze zgodą na nieodpłatną 
publikację w Biuletynie informacyj-
nym Okręgowej Izby „Nasze Sprawy”.  
W przypadku publikacji artykułu  
z wygłoszonego referatu w innym cza-
sopiśmie naukowym, dopuszcza się 
możliwość przedłożenia do publikacji  
w Biuletynie „Nasze Sprawy” stresz-
czenia pracy,

f) zaświadczenie potwierdzające opłacanie 
składek członkowskich na rzecz OIPIP  
w Katowicach.

§ 9 - Udział bierny

1. Wysokość refundacji albo sfinansowania 
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udziału biernego we wszystkich krajo-
wych lub międzynarodowych konferen-
cjach, sympozjach, zjazdach naukowych 
w danym roku kalendarzowym na jed-
nego członka Okręgowej Izby nie może 
przekraczać łącznie kwoty 1.000,00 zło-
tych w danym roku kalendarzowym. 

2. Za koszty uczestnictwa  biernego uwa-
ża się tylko i wyłącznie opłatę wniesioną 
organizatorowi za udział w konferencji. 
Koszty przejazdu, noclegu, diet, materia-
łów szkoleniowych nie podlegają refunda-
cji.

3. Refundacja biernego udziału (w sytuacji 
wcześniejszego pokrycia kosztów przez 
uczestnika) wymaga złożenia przez za-
interesowanego Członka Okręgowej Izby 
(uczestnika) w terminie 3 miesięcy od za-
kończenia krajowej lub międzynarodowej 
konferencji, sympozjum, zjazdu nauko-
wego dokumentów będących podstawą 
refundacji w postaci:

a) imiennego rachunku lub faktury, 

b) kserokopii certyfikatu, 

c) programu konferencji,

d) wniosku o refundację, którego wzór 
stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

e) zaświadczenie potwierdzające opłacanie 
składek członkowskich na rzecz OIPiP  
w Katowicach

4. Sfinansowanie udziału biernego (w sytuacji, 
kiedy uczestnik nie dokonał wpłaty) polega 
na wpłaceniu środków finansowych przez 
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach bezpośrednio na konto or-
ganizatora krajowej lub międzynarodowej 
konferencji, sympozjum lub zjazdu na-
ukowego, po przedłożeniu przez zaintere-
sowanego Członka Okręgowej Izby nastę-
pujących dokumentów: 

a) w terminie 21 dni przed datą krajo-
wej lub międzynarodowej konferen-
cji, sympozjum lub zjazdu naukowego 
-  oświadczenia, którego wzór stanowi 
załącznik nr 1a do Regulaminu,

b) w terminie 21 dni przed datą krajo-
wej lub międzynarodowej konferencji, 
sympozjum lub zjazdu naukowego -  
dokumentu wydanego przez organiza-

tora potwierdzającego wysokość kosz-
tów udziału biernego, tj. faktura „pro 
forma”,

c) w terminie 30 dni od daty zakończe-
nia krajowej lub międzynarodowej 
konferencji, sympozjum lub zjazdu 
naukowego – kserokopię certyfikatu 
potwierdzającego obecność Członka 
Okręgowej Izby na krajowej lub mię-
dzynarodowej konferencji, sympozjum 
lub zjeździe naukowym. 

5. Członek Okręgowej Izby jest uprawniony 
do samodzielnego wyboru, z której formy 
pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji 
zawodowych  chce skorzystać w ramach 
udziału biernego (refundacji czy sfinanso-
wania udziału).

6. Członek Okręgowej Izby jest zobowiązany 
do usprawiedliwienia swojej nieobecności 
na ww. wydarzeniu, sfinansowanym przez 
Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach, w terminie 14 dni od daty 
wydarzenia. Jako usprawiedliwioną nie-
obecność uznaje się wyłącznie pobyt  
w szpitalu potwierdzony kopią wypisu ze 
szpitala, zwolnienie lekarskie z powodu 
choroby lub kopię aktu zgonu członka 
najbliżej rodziny.

7. w przypadku sfinansowania przez Okrę-
gową Izbą Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach kosztów udziału biernego  
i nieusprawiedliwionej nieobecności, czło-
nek Okręgowej Izby jest zobowiązany do 
zwrotu całości kwoty kosztów sfinansowa-
nych przez Okręgową Izbę Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach w terminie  
14 dni od daty ww. wydarzenia.

Regulamin w pełnej wersji  
dostępny jest na stronie Izby.

Ponadto,  w związku z dynamicznymi 
zmianami w obszarze kształcenia podyplo-
mowego pielęgniarek i położnych regula-
min podlega stałej ewaluacji. W związku  
z tym,  każda osoba zainteresowana udzia-
łem w kursach organizowanych przez Izbę, 
bądź uzyskaniem refundacji, zobowiązana 
jest każdorazowo zapoznać się z obowiązu-
jącym regulaminem zamieszczonym na stro-
nie Izby, a w razie wątpliwości skonsultować 
się z pracownikiem Działu Kształcenia Pody-
plomowego. 
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Artykuł „Medycyna szkolna XXI wieku” - przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej nr 12/2018  
str.: 6-11, autor: Katarzyna Walczak-Szepczyńska.

Nowe technologie i rozwiązania
Medycyna szkolna XXI wieku

część II
Medycyna szkolna to niewątpliwie obszar, który potrzebuje reaktywacji. Sensowne 
rozwiązania, racjonalne zmiany przystające do potrzeb i oczekiwań powinny być prze-
prowadzane nieodzownie w konsultacji ze środowiskiem pielęgniarskim. O perspekty-
wach i nowych możliwościach mówi Jolanta Zając, uczestnicząca w pracach nad sys-
temem ESMS, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania z 28–letnim stażem.

W Gdyni samorząd zdecydował się na po-
szerzenie diagnostyki zdrowia uczniów. Do-
tychczasowe badania przesiewowe dla klas III 
i VII uzupełnią: sprawdzenie postawy ciała za 
pomocą podoskopu komputerowego, analiza 
masy i składu ciała wagą do bioimpedancji, 
ocena sprawności krążeniowo-oddechowej po-
przez prosty Kasch Pulse Recovery Test, czyli 
tak zwany „test schodka”, określający wydol-
ność fizyczną ucznia. 

By docenić pracę w nowym systemie, gdyń-
skie pielęgniarki mają otrzymać z tego tytułu 
dodatkowe wynagrodzenie. Dzięki wprowadze-
niu ESMS do szkoły nastąpi również doposaże-
nie gabinetów medycyny szkolnej w potrzebne 
do działania programu komputery oraz nie-
zbędny sprzęt, który zakupić ma i dostarczyć 
samorząd. 

Projekt ESMS w Gdyni to efekt porozumienia 
na rzecz poprawy stanu zdrowia i lepszej profi-
laktyki uczniów w mieście oraz wyraz sieciowa-
nia instytucji i organizacji działających na rzecz 
zdrowia. Gdyńskie Centrum Zdrowia, Okręgo-
wa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku i 
Fundacja Medicover podpisały je 12 września 
2018 roku w Warszawie. Sygnatariuszami li-
stu intencyjnego byli: Bartosz Bartoszewicz – 
Wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia, Anna 
Czarnecka – Przewodnicząca Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku oraz Pre-
zes Fundacji Medicover Marcin Radziwiłł. 

Operator systemu Fundacja Medicover za-
pewnia, że ESMS jest w pełni zgodny z unijnym 
rozporządzeniem o ochronie danych osobo-
wych – RODO. Dane zgromadzone przez ESMS 
nie będą wykorzystywane w żaden sposób ko-
mercyjny ani profilowane. 

– Pielęgniarka szkolna w realizacji profilak-
tycznej opieki zdrowotnej nad uczniami współ-

pracuje z innymi świadczeniodawcami wyko-
nującymi określone świadczenia zdrowotne na 
rzecz tych dzieci. Wprowadzenie jednolitego 
systemu informatycznego dla świadczeniodaw-
ców, w którym widoczne będą świadczenia re-
alizowane u ucznia, pozwoli na monitorowanie, 
a w konsekwencji na znaczną poprawę jakości 
tej opieki. Dzięki ułatwionemu przepływowi in-
formacji pomiędzy świadczeniodawcami, pielę-
gniarka będzie mogła dysponować dodatkowy-
mi informacjami o stanie zdrowia uczniów, np. 
wykonania profilaktycznego badania lekarskie-
go, szczepień ochronnych, czy zaleceń lekar-
skich po wizytach kontrolnych u lekarzy spe-
cjalistów. System ESMS umożliwi prowadzenie 
bieżącej sprawozdawczości do Narodowego 
Funduszu Zdrowia oraz przekazywanie danych 
statystycznych w ramach programu badań sta-
tystycznych statystyki publicznej – wskazuje 
Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych. 

Szkolne badania przesiewowe: czy 
może być jeszcze lepiej? 

Szkolne badania przesiewowe dają bardzo 
duży obraz stanu zdrowia dziecka, a ten ob-
raz z ESMS może być jeszcze pełniejszy. To 
także dla nas pielęgniarek szansa na zebranie 
danych medycznych, zaproponowanie dziecku 
i rodzicom odpowiedniej formy dalszej diagno-
styki i leczenia, dobrania najlepszej dla danego 
ucznia propozycji. 

Nadal wszystkie zalecenia dla rodziców  
w karcie badania profilaktycznego wypisywa-
ne są ręcznie, co nie trwa długo, jednak cały 
proces – od badania przesiewowego, wykona-
nego przez pielęgniarkę, aż po profilaktyczne 
badanie lekarskie, czasem zajmuje nawet rok. 
Badamy, wydajemy karty badania profilaktycz-
nego i gdy przekazujemy je jesienią – prosimy 
rodzica, by w ciągu 2–3 miesięcy udał się do 
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lekarza. Wielokrotnie przypominamy o celowo-
ści wykonania profilaktycznego badania lekar-
skiego. Ale bywają sytuacje, że karta badania 
wypełniona przez lekarza wpływa dopiero w 
czerwcu po monitach pielęgniarki. To powinno 
ulec zmianie, gdyż aktualne dane dotyczące 
zdrowia dziecka są warunkiem zaplanowania 
właściwej opieki pielęgniarskiej, odpowiedniej 
kwalifikacji do wychowania fizycznego i zorga-
nizowania różnych form pomocy. Bardzo przy-
dałby się sposób, by bardziej zaangażować 
rodziców, „unaocznić” problem, jeżeli został 
wykryty, usprawnić wzajemną komunikację. 

Kolejne zagadnienie – sprzęt w gabinecie.? 
Jeśli w gabinecie byłby podoskop – tak jak 
będzie to w Gdyni – na pewno bardzo by się 
przydał. Gdyby było także w gabinetach lustro 
na ścianie – podczas badania postawy ciała 
dziecka, mogłybyśmy wskazać dziecku niepra-
widłowości, np. asymetrię barków. W ten spo-
sób można do ucznia lepiej dotrzeć – poprzez 
obraz, doświadczenie. To taki drobiazg, ale 
mający duże znaczenie. Oczywiście, dziś infor-
mujemy, jednak to są niestety często „ulotne” 
komunikaty. To byłby właśnie ten XXI wiek. 
Marzy mi się, by w każdym gabinecie był podo-
skop, wagi z bioimpedancją.

Dzięki nowoczesnemu sprzętowi lepiej moż-
na się „przebić” także z edukacją. Bo przecież, 
każda sytuacja badania przesiewowego, pora-
dy ambulatoryjnej, spotkania z dzieckiem – to 
możliwość nauki. Ale edukacja powinna być 
przemyślana, a jej formy – atrakcyjne. 

Bardzo przydatne byłoby również przywró-
cenie możliwości wydawania przez pielęgniarki 
szkolne skierowań do okulisty, rehabilitanta i 
dermatologa. Gdy rozpoczynałam pracę, mia-
łyśmy takie prawo. Skracało to czas dotarcia 
ucznia do specjalisty. Obecnie, obserwując na-
silenie przewlekłych problemów zdrowotnych 
u dzieci, ten okres jest niestety dłuższy. Nie-
gdyś, skala zwrotu informacji od lekarza, do-
tyczących wad postawy czy wad wzroku, była 
rzędu około 80%. Teraz, obserwuję, iż jest to  
40–50%. Rodzice nie zawsze trafiają z dziec-
kiem do specjalisty w odpowiednim czasie. My-
ślę, że ta skrócona droga byłaby sukcesem – 
uważa Jolanta Zając. 

Więcej informacji, lepsza komunikacja, 
ujednolicenie zaleceń

Pielęgniarka oczywiście nie jest w stanie 
być na każdym zebraniu z rodzicami. Jednak 
zawsze powinna poinformować ich, choćby  

w formie pisemnej, poprzez nauczyciela, jakie 
działania są zaplanowane w danym roku szkol-
nym wobec dzieci w poszczególnych grupach 
wiekowych. Jaka jest oferta, dotycząca badań 
przesiewowych czy grupowej profilaktyki fluor-
kowej. Taka informacja jest niezwykle ważna 
także dla grona pedagogicznego, dla dyrekcji. 
Przekazywanie planów pracy, sprawozdania  
z działalności pielęgniarki szkolnej powinny 
być bieżącą praktyką, która wyznacza kierunki 
i uświadamia, jak przeogromna skala zadań na 
nas spoczywa. 

Komunikacja, szczególnie z rodzicami, jest 
niezwykle istotna. A lepszy dialog, mógłby dać 
właśnie system elektroniczny, taki jak ESMS. 
Zebranie wszystkich, ważnych w danym mo-
mencie informacji dla rodziców, konkretne 
zalecenia dla ucznia generowane elektronicz-
nie, w trakcie badania mogłyby bardzo odcią-
żyć pielęgniarki. To byłoby wręcz idealne. Gdy 
badamy przesiewowo dziecko, u nas w NZOZ 
dysponujemy gotowymi drukami, przygoto-
wanymi przez pracowników i zarząd zakładu z 
informacjami dla rodzica, dotyczącymi dalsze-
go postępowania np. co należy zrobić z kartą 
badania profilaktycznego, którą otrzymują ro-
dzice, jak ją wypełnić. Zawierają one jednak 
wcześniej przygotowany przekaz.

Jeżeli w czasie badania przesiewowego ist-
nieje podejrzenie wady postawy czy wady 
wzroku, to informację do rodzica piszemy 
wciąż odręcznie. Nie wystarczy przekazanie in-
formacji wyłącznie dziecku, należy przekazać 
ją rodzicom. W przypadkach takich jak urazy 
głowy, kiedy rodzic odbiera dziecko z gabine-
tu, pielęgniarka bardzo szczegółowo informuje 
go o zasadach postępowania oraz o objawach, 
na jakie należy zwrócić uwagę w następnych 
godzinach. Biorąc pod uwagę zaniepokojenie 
rodzica o zdrowie dziecka i czynnik stresogen-
ny temu towarzyszący, wyposażamy rodziców 
w ulotkę, co do dalszego postępowania i nie-
pokojących objawów, jakie mogą wystąpić. Do 
treści zawartych w ulotce zawsze rodzic może 
powrócić. Taki sposób postępowania powinien 
być standardem w medycynie szkolnej. Obec-
nie, wedle mojej wiedzy, jest niewiele zakła-
dów, które drukują materiały informacyjne dla 
uczniów, które dotyczą ćwiczeń korekcyjnych, 
prawidłowego odżywiania, zasad dotyczących 
higieny jamy ustnej itp. W naszym zakładzie 
stało się to normą. Dzięki temu edukujemy za-
równo dzieci, jak i ich rodziny. Zatem, gdyby-
śmy dysponowały systemem elektronicznym 
i komputerami oraz drukarkami, mogłybyśmy 
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przekazać w szybki i prosty sposób zindywi-
dualizowaną informację dla rodzica na temat 
potrzeb jego dziecka. A po badaniach prze-
siewowych – wydrukować bezpośrednio goto-
wą, kompletną kartę badania profilaktycznego  
z zamieszczonym planem – propozycją po-
stępowania prozdrowotnego. Myślę, że pewne 
zalecenia można ujednolicić, do wpisania do-
słownie jednym kliknięciem, jednak posiadanie 
możliwości naniesienia dodatkowych zaleceń 
stricte dla danego ucznia jest szalenie istotne. 
Dzięki temu, współpraca z rodzicami byłaby 
pełniejsza, a jakość realizowanych świadczeń 
– na wysokim poziomie. Pielęgniarkom było-
by znacznie łatwiej, a dziecko szybciej trafiłoby  
w ręce specjalisty. Właśnie ta łatwość, czytel-
ność, przejrzystość dokumentacji zdrowotnej 
ucznia ma ogromne znaczenie. ESMS oznacza 
więcej informacji, które możemy przekazać  
i dziecku, i rodzicowi w tym samym czasie. 

Oczywiście, mamy teraz często możliwość 
współpracy z rodzicem poprzez dzienniki elek-
troniczne. Jeżeli pojawia się problem, np. 
wszawicy, możemy poinformować, by rodzice 
zadbali o okresowe, systematyczne przeglądy 
skóry głowy i włosów u swoich dzieci w domu. 
Jednak jest to pewien półśrodek, nie daje nam 
pełnej możliwości komunikacji z rodzicami.

Statystyka na wyższym poziomie

ESMS to też możliwość generowania staty-
styk, stworzenia lokalnego obrazu stanu zdro-
wia dzieci. To bardzo pomoże nam kształtować 
kierunki działań profilaktycznych. Pomyślmy, 
jak łatwo można zorganizować gimnastykę ko-
rekcyjną, jeśli będziemy mieć w systemie wykaz 
dzieci z określonymi wadami postawy. Dotyczy 
to również działań w stosunku do uczniów z naj-
liczniej występującymi problemami zdrowotny-
mi, w których jest największe zapotrzebowanie 
na edukację. Można wskazać grupy wsparcia 
dla rodziców. Wielokrotnie rodzice, wychodząc z 
przychodni, nie mają wiedzy o wszystkich moż-
liwościach. Na bazie takiego systemu będzie 
lepszy przepływ informacji i możliwość udziele-
nia konkretnych form pomocy. 

Aktualnie wszystko to rozpisujemy. Dane 
populacyjne liczymy ręcznie. ESMS może nam 
to wygenerować. Jeżeli będę miała w syste-
mie sukcesywnie wprowadzane dane dotyczą-
ce dzieci z wadami postawy, astmą oskrzelo-
wą, wadami wzroku, epilepsją czy cukrzycą, to 
właściwie jednym kliknięciem generuję raport. 
Mogę również wykazać w moim sprawozdaniu 
dla dyrekcji szkoły, nie personalnie, lecz ogól-

nie – ilu jest uczniów z danymi problemami 
zdrowotnymi, na co należy zwrócić szczególną 
uwagę. To jest bardzo duże ułatwienie. Dziś – 
pracujemy godziny, by to policzyć. Tutaj mamy 
w ciągu 5–10 minut całą statystykę. To doce-
lowo pozwoli lepiej połączyć małą ilość godzin 
pracy, jakie spędzamy w szkole, z listą obo-
wiązków i zadań pielęgniarki szkolnej – uważa 
Jolanta Zając. 

Najważniejszy głos pielęgniarek

W fazie tworzenia i dopracowywania ESMS 
brane pod uwagę były uwagi pielęgniarek co do 
praktycznych cech systemu. Projekt był szero-
ko konsultowany ze środowiskiem. W tym celu 
w maju 2018 roku. odbyła się w Warszawie 
duża konferencja dla pielęgniarek szkolnych, 
POZ, jednostek samorządu terytorialnego oraz 
departamentów zdrowia JST. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele wielu instytucji, między 
innymi NRPiP, Polskiego Towarzystwa Progra-
mów Zdrowotnych, także Wiceminister Zdro-
wia Józefa Szczurek-Żelazko. 

– Mój pierwszy odbiór ESMS miał miejsce 
około rok temu, gdy Fundacja przedstawiła 
wstępny projekt podczas spotkania z pielę-
gniarkami środowiska nauczania i wychowa-
nia w Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych. 
Natomiast, już na etapie projektowania i do-
pracowywania, zwrócono się do mnie o pomoc 
w zweryfikowaniu jego funkcjonalności. Wie-
lokrotnie spotykałyśmy się z Koordynatorka-
mi Programu, by uwzględnić ważne z punktu 
widzenia naszej pracy komunikaty, czy roz-
budować możliwości dotyczące karty badania 
profilaktycznego – zauważa Jolanta Zając. Do-
chodziliśmy wspólnie do wniosków: jak mają 
być poukładane składowe systemu, w jaki spo-
sób ma on wyszukiwać dane dziecko, jak wpro-
wadzić możliwość zweryfikowania poprawnego 
wypełnienia danych przed zakończeniem pracy. 
Tak jak ma to miejsce w sprawozdaniu MZ–06 
– które można weryfikować, przed wysłaniem. 
Wówczas program natychmiast zasygnalizuje 
nam, kolorem czerwonym, gdzie są jakieś nie-
dociągnięcia, błędy, czy należy coś poprawić, 
uzupełnić pole. Dlatego uważam, że to narzę-
dzie jest bardzo praktyczne i dopracowane. 

Fundacja Medicover i Gdyńskie Centrum 
Zdrowia bardzo zadbały w Gdyni o grupę pie-
lęgniarek szkolnych. Wyszły w ich stronę, aby 
jak najdokładniej zapoznać panie z projektem, 
przybliżyć zasady realizacji programu, także 
poprzez szkolenia, w których miałam przyjem-
ność uczestniczyć. Nikt nie został sam. Ponad-
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to odbyła się szeroko zakrojona akcja informa-
cyjna, zebrania dla dyrektorów szkół, dyrekcji 
POZ, prezentujące projekt. Każdy otrzymał 
czytelny przekaz, że jest to dla pielęgniarek, 
dyrektorów szkół i samorządu, a zwłaszcza dla 
dzieci i rodziców – wielka korzyść – mówi Jo-
lanta Zając.

Wygrywają kompetencje

To naturalne, że każda zmiana w dotychczas 
stosowanych metodach pracy, procedurach 
może nieść pewne obawy. Lecz znamienne 
jest, iż w ochronie zdrowia różnego ro-
dzaju zmiany następują systematycznie. 
Jest to dziedzina, która wymaga ciągłego 
doskonalenia się i dostosowania wiedzy i 
umiejętności do obecnie stosowanych me-
tod leczenia i pielęgnacji. Przy obecnym 
rozwoju biotechnologii, do podmiotów 
leczniczych trafia nowoczesny sprzęt me-
dyczny, wprowadziły one lub wprowadza-
ją elektroniczną dokumentację pacjenta, 
w szkołach są elektroniczne dzienniki. W 
przypadku zakupu nowego sprzętu me-
dycznego, czy informatycznego, do stan-
dardu należy przeszkolenie personelu, 
który ma z niego korzystać. Tak też ma 
być w przypadku ESMS.

– Jestem zwolenniczką systemu elektro-
nicznego w tym wydaniu także dlatego, że 
korzystanie z niego oznacza dla pielęgnia-
rek ważne dodatkowe umiejętności i kwali-
fikacje, a także możliwość uatrakcyjnienia 
zawodu pielęgniarki. Pojawia się szansa 
na podniesienie wartości na rynku pracy. 
Pielęgniarka, która zapozna się z jednym 
systemem, bardzo łatwo będzie potrafiła 
zapoznać się z kolejnym, jeżeli pojawi się 
nowe wyzwanie. Obecnie panie pielęgniar-
ki mają wiele ofert pracy dodatkowej w 
przychodni lub szpitalu, mogą zwiększyć 
swoje zarobki. Jednak w powyżej wymie-
nionych miejscach nieodzownym staje się 
umiejętność pracy w systemie elektronicz-
nym. Tam, system komputerowy działa już 
zwykle na bieżąco. 

Nowe kompetencje, poszerzona oferta 
dla pacjenta i rodziców buduje też inny ob-
raz pielęgniarki. Dzieci są bardzo spostrze-
gawcze. Widzą, gdy do gabinetu wkracza 
pewnego rodzaju nowoczesność, że pielę-
gniarka pracuje na komputerze, orientuje 
się w nowych technologiach. Zaczynamy 
być bardziej dostrzegane, uczniowie pod-
chodzą do nas z większym szacunkiem.

Myślę, że z chwilą, gdy panie pielęgniarki 
rozpoczną pracę w gabinecie przy pomocy pro-
gramu ESMS, przekonają się, że to było przy-
gotowane specjalnie dla nich. Życzę paniom 
pielęgniarkom szkolnym jak najwięcej suk-
cesów, dużo wytrwałości, spokoju. Zachęcaj-
my młode pokolenie do podejmowania pracy  
w medycynie szkolnej, najlepiej właśnie takiej 
– na miarę XXI wieku. 

Zanotowała Katarzyna Walczak-Szepczyńska.
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Szkolenia w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego
Hanna Dobrowolska 

Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego - OIPiP w Katowicach 
Doktorantka - Zakład Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia,  

Wydział Zdrowia Publicznego, ŚUM w Katowicach

Miesiąc maj obfitował w liczne szkolenia i warsztaty prowadzone  w Ośrodku Kształcenia  
w Łaziskach Górnych. Oprócz typowych szkoleń realizowanych w ramach kształcenia podyplomo-
wego, warto wspomnieć o dwóch spotkaniach prowadzonych w formie warsztatów. 

Pierwsze zorganizowane przez firmę Frese-
nius Kabi na temat „Żywienia klinicznego”, 
odbyło się 21 maja 2019 roku. 

W warsztatach wzięło udział prawie 70 osób. 
Tematyka szkolenia obejmowała następujące 
zagadnienia:  
1) Doustna suplementacja pokarmowa:

- Na czym polega żywienie doustne.
- Jakie są główne grupy pacjentów, u któ-

rych należy rozważyć żywienie doustne.
- Jak dobrać dietę doustną do potrzeb pa-

cjenta.
2) Żywienie dojelitowe:

- Sztuczne dostępy do przewodu pokarmo-
wego - rodzaje oraz pielęgnacja.

- Zasady podaży diet dojelitowych.
- Jak dobrać właściwą dietę.
- Monitorowanie i zapobieganie powikła-

niom.
- Pompa do żywienia dojelitowego.

3) Żywienie pozajelitowe:
- Dobór właściwej mieszaniny żywieniowej - 

preparaty do żywienia pozajelitowego.
- Żywienie immunomodulujące.
- Pompa do żywienia pozajelitowego.

Wykład oraz warsztaty prowadziły Panie:
Iwona Rzepczyńska – Żywienie kliniczne - 

rola pielęgniarki,
Magdalena Masio  – Doustna suplementa-

cja pokarmowa,
Karolina Piórkowska – Staniek  
 – Żywienie dojelitowe, 
Magdalena Walisko  – Żywienie pozajelitowe. 

Zajęcia prowadzone były w formie warszta-
tów, wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Drugie szkolenie  „Zasady obsługi  i pielę-

gnacji  zaimplantowanego portu dożylnego  
i  cewnika typu Broviac u dzieci” odbyło się  
24 maja 2019 roku. Prowadziła je Pani mgr 
Maria Narojczyk - Pielęgniarka Oddziałowa Od-
działu Dziennego Chemioterapii Instytut "Po-
mnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warsza-
wie. 

Warsztaty skierowane były do pielęgniarek 
zatrudnionych w szpitalach oraz oddziałach 
pediatrycznych. Łącznie w spotkaniu udział 
wzięło ponad 20 osób. Szkolenie miało formę 

wykładowo-warsztatową. Każdy uczestnik miał 
możliwość wykonania ćwiczenia praktycznego 
(zakłucia portu) na specjalistycznym fantomie. 
Po zakończeniu wszyscy otrzymali certyfikaty. 
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Tab. 2. C – 0 do C -1 to cała gama objawów 
dotyczących bardzo licznej grupy pacjentów 
od takich którzy zgłaszają jedynie objawy dys-
komfortu do takich z widocznymi już zmianami 
w układzie żył powierzchownych.

Tab. 3. Zmiany od C – 2 do C – 6 to grupy 
pacjentów którzy wymagają bardzo specjali-
stycznej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej. 

 
Liczna grupa nas Pacjentek – Kobiet sklasy-

fikowanych jako C – 2 z widocznymi poszerze-
niami żył powierzchownych tworzących często 
sinawej barwy pogrubienia na ich przebiegu,co 

Mam żylaki i co dalej
dr n. med Mariola Sznapka 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej, Naczyń, Angiologii i Flebologii
Specjalista w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego

 Górnośląskie Centrum Medyczne im prof. L. Gieca SUM  Katowice Ochojec

Żylaki kończyn dolnych to problem, który dotyczy 40 – 60% nas, kobiet po pięćdzie-
siątce. Problem ten powinien być postrzegany na poziomie kilku płaszczyzn trudno 
określić, która z nich jest najważniejsza z punktu widzenia pacjenta.

Postaram się przybliżyć i uszeregować prio-
rytety leczenia tego schorzenia.Spośród licz-
nych podziałów wybrałam aktualnie obowią-
zujący i zatwierdzony przez Światową Unię 
Flebologiczną podział według CEAP. 

Ze względu na informacyjny charakter tego 
doniesienia zajmę się punktem pierwszym „C” 
czyli to co nam Kobietom najbliższe kliniką, to 
co jest najbardziej widoczne, zwraca uwagę - 
mam żylaki i pajączki i żyły mi „pękają”, nogi 
puchną, cierpną, są zimne, niespokojne.

Tab 1. Proponowany podział choroby w za-
leżności od stopnia jej zaawansowania.

Takie podziały są znakomitym elementem 
języka fachowców, jednak ten ogólny podział 
wymagał dalszego doprecyzowania, tak aby le-
karze, pielęgniarki, rejestratorki mając w ręce 
skierowanie do leczenia zdawali sobie sprawę 
o jakie konkretnie objawy i z jakim stopniem 
zaawansowania choroby mamy do czynienia a 
tym samym aby wszyscy w/w mogli wdrożyć 
adekwatny sposób leczenia oraz zaznaczyć pil-
ność postępowania leczniczego.
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prawda zapadających się w pozycji leżącej jest 
nie tylko defektem kosmetycznym ale przede 
wszystkim objawem zaawansowanej choroby 
sklasyfikowanej jako przewle-
kła niewydolność żylna. 

Prasa, radio a przede 
wszystkim telewizja podają 
liczne informacje o cudownych 
tabletkach które po zażyciu do-
prowadzają w krótkim czasie 
do „wyleczenia”. Wraz ze zbli-
żaniem się lata i terminu urlo-
pu narasta niepokój, pojawia 
się pytanie jak Ja będę wyglą-
dała w kostiumie kąpielowym 

Czy to już czas aby zasię-
gnąć porady lekarskiej najle-
piej flebologa czyli specjalistę 
od leczenia chorób żył, chirur-
ga naczyniowego lub angiolo-
ga. 

Lekarz specjalista zbiera 
wywiad o początkach choroby, 
jej występowaniu rodzinnym u 
mamy, babci sióstr, braci i po-
twierdza to co już wiemy - czas 
na leczenie. Wykonuje na ba-
danie USG.

 
Wynik badania USG z kolo-

rowym obrazowaniem przepły-
wu i wykonaniem tzw. badania dopplerowskie-
go refluksu czyli prądu wstecznego na odcinku 
żyły z uszkodzonymi zastawkami jest podsta-
wowym elementem decydującym o dalszym 
leczeniu. Ponadto badanie USG wyklucza lub 
czasami potwierdza obecność zakrzepicy żyl-
nej, ale co ważniejsze obrazuje niewidoczny 
gołym okiem układ głęboki żył, którym odpły-
wa w warunkach fizjologicznych od 90 – 95% 
krwi z kończyn dolnych.

U kobiety wzrostu 165 cm,odległość od sto-
py do serca to około 110 – 115 cm, czyli to 110 
– 115 cm słupa wody/krwi które musi poko-
nać wbrew prawom grawitacji z poziomu stopy 
do prawej komory serca. Transport do serca 
zapewniony jest przez wydolne tzn. działające 
jednokierunkowo zastawki żylne oraz kurczą-
ce się rytmicznie mięśnie łydek przesuwające 
słup krwi z zastawki na zastawkę czyli wydolna 
pompa łydkowa „zwana sercem układu żylne-
go”. 

Tab. 4. Schemat rozkładu ciśnień w tętni-
cach i żyłach w pozycji stojącej w modyfikacji 
własnej.

rys. J.Domalik. 
 Liczne czynniki zewnętrzne i wewnętrzne 

utrudniają, a czasami uniemożliwiają odpływ 
krwi z kończyn dolnych do serca, część z nich 
jest zależnych bezpośrednio od nas samych 
np. praca stojąca lub siedząca no i chodzenie 
na szpilkach. Urazy kończyn dolnych przebyta 
zakrzepica może być przyczyną uszkodzenia 
zastawek żylnych i ten szczelny zawór zwrotny 
zaczyna „przeciekać”, powstaje fala zwrotna  
a przemieszczanie słupa krwi do serca staje 
się utrudnione a w skrajnych przypadkach nie-
możliwe i obserwujemy dalszy postęp choroby 
i kolejne jej fazy (Tab. 3 ) od C-3 do C-6. 

Wykonano nam USG, mamy badania labo-
ratoryjne oceniające układ krzepnięcia, rów-
nowagę elektrolitową oraz morfologię krwi 
– oceniane parametry są w granicach normy, 
kolejna rozmowa z lekarzem. Ustalamy wspól-
nie program leczenia, czas wykonania zabiegu 
dogodny dla lekarza a przede wszystkim nas 
pacjentek.
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Jeżeli leczenie dotyczy pojedynczej żyłki le-
karz oferuje cały szereg możliwości - zamknię-
cie naczynia pianką (obliteracja ), laserem do 
2 – 3 mm średnicy żyłki, elektrokoagulacją. 

Jednak każda z nas zadaje liczne pytania 
– co skuteczniejsze i pierwsze rozczarowanie, 
lekarz informuje,że jedną żyłkę zamkniemy i 
po pewnych czasie druga się „otworzy” i to po 
każdej z zastosowanych metod, nawet po lase-
rze ale ciągle nie mamy blizny.

 Pytamy o ból – która z metod jest najbar-
dziej bolesna. Ból jest niestety elementem 
każdej metody bowiem mamy do dyspozycji 
obrażenie termiczne – laser, elektroablację lub 
igłę i strzykawkę z pianką obliteracyjną a każ-
dą z zastosowanych metod uzupełniamy wy-
jątkowo niedogodnymi trudnymi do założenia 
pończochami o II st. ucisku lub bandażem ela-
stycznym, a nosić je powinniśmy przez około  
7 dni a czasami dłużej.

Uzyskaliśmy upragniony efekt -możemy 
chodzić w szortach i sukienkach oraz nosić 
szpilki, bardzo obcisłe dżinsy które znacząco 
utrudniają odpływ krwi w miejscach zgięć – 
pod kolanami i w pachwinach w pozycji sie-
dzącej będąc przyczyną zwykle przemijającego 
obrzęku. 

 Pamiętać jednak należy, że każda maszyna 
nawet tak doskonała jak organizm ludzki pod-
lega procesom starzenia, im bardziej będziemy 
ją szanowali tym dłużej będzie pracowała bez-
awaryjnie. 

 
Tab. 5. Schemat jednokierunkowego odpły-

wu krwi u pacjentów z wydolnymi zastawkami 

żylnymi. „Serce układu żylnego „. 
Ryc. Podręcznik flebologii. 
Jak sobie pomagać co robić, czego unikać 

aby nasze „zaworki” pracowały efektywnie, 
aby długo, jak najdłużej nam służyły. 

Czynny wysiłek fizyczny, to podstawowy 
czynnik naszego dobrostanu – komfortowo 
lekkich nóg,bez skurczów bez uczucia ciężko-
ści, parestezji i niespokojnych nóg po położe-
niu się do łóżka kiedy to mamy odpoczywać.

Płyny - woda, wypijane w objętości co naj-
mniej 1500 ml dziennie, to najlepszy lek prze-
ciwdziałający zakrzepicy.

Nadwaga prowadząca często do otyłości  
i zmniejszenia naszej gotowości do ruchu, je-
steśmy przecież zmęczone po pracy czas na 
odpoczynek, najlepiej przed telewizorem a die-
ta, no od jutra będę się odchudzać. 

Nie należy zbyt restrykcyjnie stwarzać sobie 
wszelkich ograniczeń ale kierując się rozsąd-
kiem zapewnić naszemu „ja” rzeczy smaczne 
np. incydentalnie schabowy z kapustą zasma-
żaną i podsmażanymi ziemniakami ale w ko-
lejnych kilku dniach mięsa duszone, pieczone, 
gotowane, ryby z dużą ilością jarzyn pod po-
stacią surówek, sałatek czy gotowanych przy-
smaków z ryżem soją kefirem i jogurtem. 

Wódka, whisky, koniak ściągają wodę z tka-
nek doprowadzając do zagęszczenia krwi i tym 
samym zwiększają gotowość zakrzepową.

W podręcznikach dietetyk doradza abyśmy 
sporządzili na własny użytek jakąś formę bi-

lansu energetycznego, sami lub 
przy pomocy dietetyka, tyle ile 
zjemy tyle powinniśmy spalić. 

Ciąża ten największy przywi-
lej Kobiety to nie tylko wizyta u 
położnika ale i flebologa lub chi-
rurga naczyniowego. Świadome 
Panie w ciąży noszą rajstopy cią-
żowe przez cały jej okres w ten 
sposób bardzo skutecznie zapo-
biegają formowaniu się nowych 
żylaków a te stare nie będą ule-
gały powiększeniu.
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Ryc 6, Najczęstsze objawy spostrzegane  
i zgłaszane przez pacjentów z żylakami.

Leczenie zachowawcze 
Do naszej dyspozycji jest szereg prepara-

tów farmakologicznych, część z nich dostępna 
w aptekach jest jako suplementy diety, każdy 
reklamowany agresywnie jako lek łagodzący 
dolegliwości związane z objawami przewlekłej 
choroby żył a nawet z zakrzepicą. 

Diosminy - przedstawicielami tej grupy le-
ków są np.: 

• DIH, Diosminex, Diohespan 
• Pochodne ruszczyka – np. Cyclo 3 Fort

• Pochodne kasztanowca – np. Venoruton 
• Calcium Dobecilate

• Wyciąg z wąkroty azjatyckiej 
• Hesperydyna.

Preparaty te są stosowane od-
dzielnie a czasami w przedziwnych 
połączeniach przez samych pa-
cjentów w zależności od aktualnie 
reklamowanego preparatu. W ba-
daniu epidemiologicznym obejmu-
jącym 16 tys pacjentów ( Damian 
Ziaja i WSP. Angiol. Polska 2016) 
blisko ¼ pacjentów stosowała  
2 lub nawet trzy preparaty z róż-
nych grup a czasami z jednej gru-
py, pacjenci twierdzili, że efekt uzy-
skanej poprawy jest podobny. 

Innym wnioskiem z badania była zła tole-
rancja a raczej niechęć stosowania wyrobów 
o stopniowanym ucisku, pacjenci zgłaszali po-
gorszenie w okresie nie stosowania pończoch 
ale twierdzili, że latem ich noszenie jest nieak-
ceptowane. 

Godnym podkreślenia wnioskiem było 
stwierdzenie przez pewną grupę bardzo zdy-
scyplinowanych pacjentów poprawy w skoja-
rzonym leczeniu tzn. stosowanie leków doust-
nych z wyrobami uciskowymi. 

Reasumując należy samemu sobie powie-
dzieć – mam żylaki, należy je leczyć we wcze-

snych okresach ich po-
wstania, aby zapobiec 
nie tylko odległym po-
wikłaniom ale aby mieć 
komfort poruszania się 
a jest to jeden z naj-
ważniejszych czynni-
ków komfortu życia, 
nie należy rezygnować 
ze szpilek ale na co 
dzień, do pracy stoso-
wać obuwie przyjazne 
nogom, naszym no-
gom. 

Piśmiennictwo u autor-
ki

Ryc. 7 schemat postępowania leczniczego u 
pacjentów z przewlekłą niewydolnością żylną.
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II Śląska Konferencja  Pielęgniarstwa Ratunkowego
PODSUMOWANIE

12 kwietnia 2019 roku odbyła się II Śląska Konferencja Pielęgniarstwa Ratunkowego. W zre-
witalizowanym budynku pokopalnianym w Mysłowicach po raz drugi konferowano o współcze-
snym polskim ratownictwie medycznym. Debatę zorganizował Zespół ds. Pielęgniarstwa Ratun-
kowego przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Patronatem honorowym 
konferencję objęli min. Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego, Konsultant Krajowy  
w dziedzinie medycyny ratunkowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary  
w Sosnowcu, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medycz-
ny w Katowicach, Okręgowy Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Wojewódzkie Pogoto-
wie Ratunkowe w Katowicach, Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, 
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof UMB, Uniwersy-
tet Medyczny w Białymstoku.

Na konferencję przybyli zaproszeni go-
ście: Wicemarszałek Województwa Ślą-
skiego Dariusz Starzycki, Konsultant Kra-
jowy w dziedzinie medycyny ratunkowej 
prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny, 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach Anna Janik, 
Przewodnicząca Zarządu Regionu Śląskie-
go OZZPiP Iwona Borchulska, Sekretarz 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach Maria Grabowska, Przewod-
nicząca komisji rewizyjnej OZZPiP Kraju i 
Regionu Śląskiego Jolanta Kwas, Dyrektor 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu dr. n. 
med. Alicja Cegłowska, Dyrektor ds. lecznic-
twa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu dr n. med. 
Paweł Gruenpeter, Dyrektor Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Artur 
Borowicz, Zastępca Dyrektora ds. ratownic-
twa medycznego Wojewódzkiego Pogotowia 
Ratunkowego w Katowicach Wojciech Miciński, 
Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wy-
działu Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersyte-
tu Medycznego w Katowicach prof. dr hab. n. 
med. Czesław Marcisz, Dziekan Wyższej Szko-
ły Medycznej w Sosnowcu dr. n. med. Ewa  
Nogaj, Wiceprzewodniczący Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie  
Andrzej Chrzęstek.

Patronatem medialnym konferencji była te-
lewizja TVS SILESIA oraz redakcja magazynu 
medycznego dla służb ratujących życie Elamed 
NA RATUNEK i PIELĘGNIARSTWO W STANACH 
NAGŁYCH.

Tematy konferencji adresowane były nie tyl-
ko do środowiska pielęgniarskiego ale także do 
ratowników medycznych i lekarzy oraz wszyst-

kich zainteresowanych systemem ratownictwa 
medycznego. W poszczególnych sesjach za-
prezentowano tematy dotyczące postępowania 
z pacjentem urazowym zarówno dorosłym jak 
i dzieckiem.

Pierwszą sesję konferencji rozpoczął tema-
tem „Mnogie obrażenia w praktyce SOR” kra-
jowy konsultant w dziedzinie ratownictwa me-
dycznego prof. dr hab. n. med. Jerzy Ładny.

Temat kontynuowała pielęgniarka systemu 
Kataryna Sadowska przedstawiając pracę na 
temat „Postępowanie z pacjentem z urazem 
wielonarządowym w SOR”.

Natomiast ratownik medyczny Marcin  
Gałkiewicz przedstawił nowy interesujący te-
mat „Ultrasonograf w rękach pielęgniarki 
– przyszłość czy medyczne faux pas”, który 
wzbudził duże zainteresowanie wśród słucha-
czy i organizatorów. W wyniku czego prawdo-
podobnie będzie możliwie zorganizowanie kur-
su z zakresu ultrasonografii dla pielęgniarek 
przy współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach oraz z Śląskim Uni-
wersytetem Medycznym w Katowicach.
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II sesja także należała do znawców ratow-
nictwa medycznego min. do prof. dr hab. n. 
med. Janusza Bohosiewicza, który przedsta-
wił temat „Centra urazowe dziecięce – wybo-
ista droga do ich powstania” , oraz do dr n. 
o zdr. Klaudiusza Nadolnego, który zapoznał 

słuchaczy z „Analizą wyjazdów zespołów RM 
do urazów u dzieci w 2018 w Polsce”. W spo-
sób ciekawy i chwilami humorystyczny został 
przedstawiony przez lekarza Dominika Walcza-
ka temat o „Rekonstrukcjach mikronaczynio-
wych w chirurgii urazowej”. Nie zawiodła psy-
cholog i psychoterapeuta mgr Marta Różycka 
na co dzień wspierająca śląskich strażaków, 
zaprezentowała „Psychologiczne aspekty sy-
tuacji kryzysowej”.Swoim wykładem uświado-
miła uczestnikom konferencji jak ważna jest 
skuteczna komunikacja osób pracujących w 
zespole w sytuacjach kryzysowych ,do których 
należy nie wątpliwie ratownictwo medyczne. 
W sposób prosty i zrozumiały przedstawiła 
jak brak radzenia sobie z własnymi emocjami 
może przyczynić się do eskalacji emocji dopro-
wadzając do konfliktów nie tylko w pracy ale 
także w życiu rodzinnym. Zaproponowała po-
moc osobom, które mogą odczuwać potrzebę 
wsparcia psychologicznego.

W ostatniej sesji zostały podjęte tematy z 
zakresu funkcjonowania pogotowia lotniczego 
oraz nowoczesnego podejścia w diagnostyce 
pacjenta urazowego i wykorzystanie doświad-
czeń z działań militarnych w odniesieniu do za-
grożeń w współczesnym społeczeństwie. Dwa 
pierwsze zagadnienia były wyjaśnione przez 
lekarza Tomasza Sikorę, a były to tematy: 
„Współpraca Lotniczego Pogotowia Ratunkowe-
go z zespołami Ratownictwa Medycznego” oraz 

„Damage Control w SOR”. Natomiast „Adapta-
cję zasad medycyny pola walki (TCCC)” wyja-
śnił dr n. med. Przemysław Guła.

Nowością w programie konferencji były zor-
ganizowane po raz pierwszy warsztaty, które 
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. 

Prowadzący warsztaty zaprezentowali pełen 
profesjonalizm a uczestniczący w warsztatach 
mogli zapoznać się między innymi z technikami 
samoobrony, czy z nowymi technikami zabez-
pieczania dróg oddechowych. Tematy czterech 
warsztatów: „Pacjent agresywny – techni-
ki samoobrony”, które demonstrował ekspert 
sztuk walki Mariusz Jasiński; „Alternatywne 
sposoby zabezpieczenia dróg oddechowych” 
-można było przećwiczyć z pomocą i pod czuj-
nym okiem mgr Janusza Łucji, a mgr Michał 
Kucap uczył w jaki sposób i jak dokonać se-
gregacji medycznej w opiece przedszpitalnej; 
natomiast „TCCC- techniki medycyny pola wal-
ki” – przedstawiał ratownik medyczny Robert  
Kuriata.

Co po konferencji usłyszeli organizatorzy 
od gości i uczestników ? Wiele ciepłych i po-
chlebnych opinii związanych nie tylko z dobo-
rem tematów i zaproszonych prelegentów ale 
pozytywne wypowiedzi dotyczyły także samej 
organizacji konferencji. Cieszą nas i motywują 
do dalszej pracy takie opinie a jako zespół ds 
pielęgniarstwa ratunkowego mamy poczucie, 
że spełniliśmy oczekiwania i wymagania zawo-
dowe w dziedzinie tak trudnej jak ratownictwo 
medyczne.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, prele-
gentom i gościom. Spotkamy się za rok.

Zespół ds. Pielęgniarstwa Ratunkowego  
ORPiP w Katowicach
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Wspomnienie

 „Człowiek żyje i umiera.
Trzeba myśleć o uczciwym życiu,

aby umrzeć pięknie”

Koleżankę Ewelinę Chrzęstek miałam okazję 
poznać na początku działalności Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. Była 

osobą skromną, oddaną dla pielęgniarek.
Bardzo aktywnie działała na rzecz swojego środowiska zawodowe-

go pracując w Samodzielnym Publicznym  Szpitalu Klinicznym nr 1  
w Zabrzu.

W drugiej i trzeciej kadencji Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
Ewelina pełniła funkcję zastępcy Przewodniczącej Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej, a następnie przez jedną kadencję, przewodniczyła Okręgowej Ko-
misji Rewizyjnej w Katowicach. Pomimo kłopotów zdrowotnych nie za-
niedbywała obowiązków służbowych. Zawsze chętna do pomocy innym.

Ewelina, to również osoba działająca społecznie dla swojej dzielnicy 
- Zabrze Centrum - wspominana przez współmieszkańców jako osoba  
o wielkim sercu i wrażliwości. 

W bieżącym roku odeszła na wieczną służbę nagle, cicho.
Niech pozostanie w naszej pamięci na zawsze.

Anna Grelowska
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kondo l e n c j e

„Zgasłaś nam jak świecy płomyk 
Bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna.
 I tylko smutek bolesny, i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie,
Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie.”

Pożegnaliśmy naszą Koleżankę Pielęgniarkę Elżbietę Szatan.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i  sercach. 

Pogrążeni w smutku  Współpracownicy Bloku Operacyjnego  
Neurochirurgii oraz Pielęgniarki i Położne  
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  

im. prof. Kornela Gibińskiego ŚUM Katowice Medyków 14

W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając,
Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd w pamięci pozostają „
 

Koleżance Dorocie Podsiedlik z powodu śmierci Mamy 
wyrazy szczerego współczucia składają

Współpracownicy  Bloku Operacyjnego Neurochirurgii
oraz Pielęgniarki i Położne  

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  
im. prof. Kornela Gibińskiego ŚUM Katowice Medyków 14

„Mimo, że odchodzą, w sercach pozostaną na zawsze”
Naszej drogiej Koleżance Pielęgniarce

Annie Lubina
wyrazy współczucia, żalu i smutku z powodu śmierci Taty
składają Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki i Położne 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach

Bezsilni wobec kresu życia, w tych bolesnych chwilach
łączymy się w smutku

i przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Taty 

naszej Koleżance Annie Kopyckiej
Naczelna Pielęgniarka, z-ca Naczelnej Pielęgniarki,  

Pielęgniarki Oddziałowe 
Górnośląskiego Centrum Medycznego 

w Katowicach Ochojcu

Wyrazy szczerego współczucia  z powodu śmierci Taty   
dla naszej Koleżanki Pielęgniarki anestezjologicznej  

Jolanty Sałaty
składają Dyrekcja i Współpracownicy  

Okręgowego Szpitala Kolejowego W Katowicach

„Od śmierci potężniejsza jest miłość”
Niech słowa Św. Jana Pawła II dodadzą Ci otuchy”

Naszej drogiej Koleżance Pielęgniarce
Agnieszce Giel

wyrazy współczucia, żalu i smutku z powodu śmierci Mamy
składają Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki i Położne 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach

„ Nie pytam Cię Boże dlaczego Go zabrałeś,  
lecz dziękuje za to, że nam Go dałeś”

Naszej Koleżance – Beatce Piejko  
wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy 

z powodu śmierci Taty  
składają Pielęgniarki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

„Spieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą”
Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty

dla naszej Koleżanki Katarzyny Luboinskiej 
składają koleżanki Pielęgniarki wraz z Pielęgniarką Naczelną  

Szpitala Specjalistycznego SP.z.o.o w Zabrzu.

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

Naszej Koleżance Marysi Jarosz
wyrazy szczerego współczucia 

 z powodu śmierci Męża 
 składają pracownicy „Szkol-Medical” w Bytomiu



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 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 2019 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:

3.01.2019 r.  7.03.2019 r.  16.05.2019 r. 18.07.2019 r  3.10.2019 r.  5.12.2019 r.

17.01.2019 r. 21.03.2019 r. 30.05.2019 r. 1.08.2019 r. 17.10.2019 r. 19.12.2019 r.

31.01.2019 r.   4.04.2019 r.  6.06.2019 r. 22.08.2019 r.  31.10.2019 r.  

7.02.2019 r.  18.04.2019 r. 27.06.2019 r 5.09.2019 r. 7.11.2019 r.

21.02.2019 r.  2.05.2019 r. 4.07.2019 r.  19.09.2019 r. 21.11.2019 r.   

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176, e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl

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

05.02.2019 02.04.2019 04.06.2019 06.08.2019 01.10.2019 10.12.2019

19.02.2019 16.04.2019 18.06.2019 20.08.2019 15.10.2019

05.03.2019 07.05.2019 02.07.2019 03.09.2019 05.11.2019

19.03.2019 21.05.2019 16.07.2019 17.09.2019 19.11.2019

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


