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Z historią w tle…
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach 

Kiedy pięć lat temu Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach organizowała dla 
Państwa uroczyste obchody 25-lecia istnienia samorządu zawodowego pielęgniarek i po-

łożnych, atmosfera towarzysząca tym przygotowaniom była pełna radości, dumy i oczekiwania 
na ten niezwykły dzień. W najgorszych wyobrażeniach nikomu nie przyszło do głowy, iż 30-lecie 
samorządu może przebiegać w tak innych okolicznościach – okolicznościach, które świętowanie 
tej doniosłej rocznicy czynią rzeczą niemożliwą. Niestety, otaczająca nas rzeczywistość, która 
została zdominowana przez koronawirusa, nie pozostawia nam zbyt wielu okazji do okazywania 
radości i celebrowania wyjątkowych chwil. Musimy się jednak starać, by w miarę możliwości pod-
kreślać ważne momenty, aby w ferworze codziennych trosk i zmartwień, nie umknęły nam rzeczy 
dobre i wzniosłe, których znaczenia nie da się przecenić.

Gdy 30 lat temu Sejm PR uchwalił Ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych, niewiele 
osób wierzyło, iż grupa entuzjastek bez żadnego doświadczenia, czy zaplecza finansowego, bę-
dzie w stanie powołać do życia sprawnie działającą strukturę organizacyjną, do której należeć 
będą pielęgniarki i położne z całego kraju. Tymczasem, powstał Komitet Organizacyjny, odby-
ły się Okręgowe Zjazdy (pierwszy OZPiP w Katowicach miał miejsce 24 IX 1991r.), wybierano 
Przewodniczących i Członków organów poszczególnych izb… i dopiero wówczas rozpoczęła się 
prawdziwa walka o przetrwanie…

Pierwszą Przewodniczącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach I kadencji 
(w latach 1991-1995) została Pani Małgorzata Lipińska.

Jak sama przyznaje, organizacja wszystkiego „od zera” wymagała nie lada logistyki, ale przede 
wszystkim wiary w to, że każdą rzecz da się „wychodzić i załatwić”. Właśnie ta niezwykła wiara 
w to, że pielęgniarki i położne są w stanie osiągnąć wszystko, stanowiła motor każdego przed-
sięwzięcia, pozwalająca na walkę z bezrobociem czy budowanie wizerunku pielęgniarki/położnej 
w środowisku medycznym, co było głównymi zadaniami II kadencji katowickiego samorządu  
(w latach 1995-1999), podczas której funkcję Przewodniczącej nadal pełniła Pani Lipińska.

W roku 1999, to zaszczytne stanowisko, objęła Pani Maria Brzezińska i piastowała je przez 
kolejne dwie kadencje samorządu pielęgniarek i położnych: trzecią – w latach 1999-2003 oraz 
czwartą – w latach 2003-2007. W tym czasie OIPiP w Katowicach funkcjonowała już bez więk-
szych problemów organizacyjnych. Katowicki samorząd posiadał siedzibę, strukturę organiza-
cyjną, wydawał własną gazetę, dlatego stojąc „u progu nowego tysiąclecia” mógł skupić się 
na doskonaleniu tego, co już osiągnięto, ale też w dążeniu do tego, by samorząd mógł istnieć  
w przestrzeni publicznej.

Ponadto, ogromnym wyzwaniem, z którym przyszło się zmierzyć OIPiP w Katowicach podczas 
III i IV kadencji samorządu, była walka z bezrobociem wśród pielęgniarek i położnych, do któ-
rego doszło wskutek gwałtownej prywatyzacji ochrony zdrowia. Drugą istotną kwestią, o którą 
zabiegano było uznanie kwalifikacji polskich pielęgniarek i położnych w Europie, co miało miejsce 
13 XII 2003r., gdy w Kopenhadze podpisany został Traktat Akcesyjny dotyczący praw nabytych 
polskich pielęgniarek i położnych w krajach Unii Europejskiej, co miało niezwykle istotne znacze-
nie wobec faktu przystąpienia Polski do Unii w dniu 1 V 2004r.

Trzecią Przewodniczącą ORPiP w Katowicach została Pani Mariola Bartusek, która funkcję tę 
pełniła przez dwie kadencje: piątą – w latach 2007-2011 i szóstą – w latach 2011-2015.
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W tym czasie OIPiP w Katowicach zakupiła nieruchomość znajdującą się w Łaziskach Górnych 
i przekształciła ją w Ośrodek Kształcenia OIPiP w Katowicach. Dzięki temu katowicka Izba zyska-
ła miejsce, w którym organizować mogła (i nadal może!) różnego rodzaju kursy, konferencje, 
szkolenia czy warsztaty dla pielęgniarek i położnych.

W roku 2015 nastąpiło niezwykle ważne dla samorządu pielęgniarek i położnych wydarzenie 
– podpisane zostało porozumienie z Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położ-
nych” w czym swój udział miała OIPiP w Katowicach. Porozumienie to stanowiło „kamień milowy” 
we wzajemnych relacjach tych dwóch najważniejszych dla polskich pielęgniarek i położnych, 
które – choć różnymi drogami – zawsze walczyły o wspólną sprawę, jaką było, jest i będzie dobro 
pielęgniarek i położnych.

VII kadencja samorządu rozpoczęła się w roku 2015, gdy czwartą Przewodniczącą ORPiP  
w Katowicach w historii została Pani Anna Janik. Obecna kadencja została przedłużona wskutek 
trwającej pandemii o czas jej trwania i 60 dni po. Również tegoroczne obchody 30-lecia samo-
rządu zostały znacznie ograniczone. Niemniej, należy pocieszać się myślą, iż celebrowanie tej 
doniosłej rocznicy zostało po prostu „odłożone na później” oraz że, gdy zakończy się „era koro-
nawirusa” będzie więcej okazji do świętowania.

Tymczasem, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 19 IV 2021r. wydała uchwałę  
nr 464/VII/2021 w sprawie obchodów Jubileuszu 30-lecia samorządu zawodowego pielęgniarek 
i położnych, zachęcając w niej do podejmowania wszelkich inicjatyw mających na celu upamięt-
nienie wydarzeń, które doprowadziły do powstania samorządu, jak również całej jego historii.

 Jak powiedział kiedyś słynny rzymski filozof Cyceron: „Historia jest nauczycielką życia”,  
dlatego tak ważne jest poszanowanie tradycji na drodze do postępu.

Warto podkreślić, iż święto samorządu, pomimo niesprzyjających okoliczności, nie zostało 
niezauważone. Pielęgniarki i położne otrzymały wiele pięknych życzeń, ciepłych słów i wyrazów 
otuchy. Swoje uznanie dla pracy Członków samorządu oraz podziękowania za wszelkie ponoszo-
ne trudy wyrazili m. in.: Senator RP Beata Małecka-Libera, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, 
Ks. Bp. Romuald Kamiński – Przewodniczący Zespołu ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Ks. 
Arkadiusz Zawistowski z Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia, a także Powiślańska Szkoła 
Wyższa, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, Krajowa Izba Doradców Podatkowych 
Oddział Śląski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opiekunów Medycznych i in. Skany przesłanych 
życzeń znajdą Państwo na stronie internetowej Izby.

Co ciekawe, kilkakrotnie padły w nich słowa dotyczące szacunku – zarówno wobec siebie 
nawzajem, jak również ze strony pacjentów i całego społeczeństwa. Niestety, nadal nagminnie 
mamy do czynienia z sytuacjami, w których personel medyczny nie jest należycie doceniony,  
a nierzadko staje się obiektem nieuzasadnionej agresji. Dlatego też Śląska Izba Lekarska w Ka-
towicach wraz ze Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach stworzyła inicjatywę mającą 
na celu przypomnienie wszystkim, iż szacunek należy się każdej istocie ludzkiej, a zwłaszcza 
osobom, które w walce o zdrowie i życie innych, kładą na szali swoje własne zdrowie, a na-
wet życie. Celem pośrednim akcji jest zwalczanie hejtu, z jakim każdego dnia muszą się mie-
rzyć pracownicy ochrony zdrowia. Ponadto, osoby, które osobiście doświadczyły hejtu/agresji 
wskutek wykonywania obowiązków służbowych, podzieliły się historiami ze swojego życia. OIPiP  
w Katowicach serdecznie zachęca do przyłączenia się do akcji „Szanuj Medyka”, której szczegóły 
znajdą Państwo pod linkiem: 

https://izba-lekarska.org.pl/o-izbie/aktualnosci.szanuj-medyka .

Zgodnie z zapowiedziami, ORPiP w Katowicach drogą uchwały, podjęła decyzję o stworzeniu 
nowej formy pomocy dla pielęgniarek i położnych, adekwatnej do obecnej sytuacji epidemicz-
nej na świecie. Od 28 IV 2021r. Członkowie samorządu OIPiP w Katowicach, którzy w związku 
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z wykonywaniem zawodu zachorowali na COVID-19, mogą ubiegać się o sfinansowanie jed-
norazowego pobytu rehabilitacyjnego w ośrodkach: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. 
LUB Zespole Sanatoryjno – Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” w Goczałkowi-
cach-Zdroju. Pobyt rehabilitacyjny jest formą pomocy jednorazowej, niezależnej od innych form 
pomocy socjalnej i obowiązuje do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii 
w związku z wirusem SARS-CoV-2. Podstawowymi warunkami, które należy spełnić, by zostać 
zakwalifikowanym na pobyt rehabilitacyjny są: przynależność do OIPiP w Katowicach, regularne 
opłacanie składek członkowskich, stan po zachorowanie na COVID-19 w związku z wykonywa-
niem czynności służbowych.

Więcej informacji na temat tej formy pomocy znajdą Państwo na stronie internetowej Izby. 
Ponadto, informacji udzielają też Pracownicy Działu Merytorycznego. Serdecznie zapraszamy do 
kontaktu.

Niestety, cały czas do OIPiP w Katowicach docierają informacje o pielęgniarkach i położnych, 
które przegrały walkę z COVID-19 i udały się na „wieczny dyżur” pozostawiając po sobie pust-
kę, której nie sposób wypełnić… By choć odrobinę ulżyć pogrążonym w żalu rodzinom zmarłych 
pielęgniarek i położnych ustanowione zostało dla nich wsparcie finansowe (na mocy art. 82 ust. 
1 ustawy z dn. 17 XII 1998r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych). 
Minister Zdrowia może wnioskować o przyznanie renty przez Prezesa Rady Ministrów pod warun-
kiem, że zakażanie wirusem miało związek z wykonywaniem zawodu. W tym celu należy pobrać 
i wypełnić wniosek (dostępny m. in. na stronie Izby) i zgłosić się do OIPiP w Katowicach w celu 
potwierdzenia zarejestrowania zmarłej pielęgniarki/położnej w Okręgowym Rejestrze. Wnioski 
zostaną następnie przekazane do NIPiP w Warszawie.

Biuro OIPiP w Katowicach uprzejmie informuje, iż od dnia 1 czerwca 2021 r. zmianie ulegają 
godziny oraz sposób funkcjonowania Biura. Członkowie Izby chcący złożyć osobiście dokumen-
ty lub uzyskać informacje w danym temacie mogą udać się do Biura od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7.30-15.30, za wyjątkiem czwartków, gdy Biuro będzie czynne dłużej, tj. do 
godz. 18.00. Ponadto, w piątek w godzinach 13.00-15.30 będzie pełniony dyżur w sekretariacie 
celem przyjmowania dokumentów.

Osoby chcące odebrać Prawo Wykonywania Zawodu lub złożyć dokumenty do Działu Rejestru 
proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie tego faktu pod numerem: 32/209-04-15 do 
17 wew. 23 lub 35. Jest to konieczne. Szczególnie przy odbiorze Prawa Wykonywania Zawodu, 
ze względu na fakt, iż do tego dokumentu dostęp mają TYLKO Pracownicy Działu Rejestru.

Podobnie rzecz się ma w przypadku Systemu Monitorowania Kształcenia. Jeśli ktoś z Państwa 
potrzebuje pomocy z zalogowaniem do SMK lub chciałby uzyskać nt. SMK więcej informacji nale-
ży umówić się pod numerem tel. 32/209-04-15 do 17 wew. 22 lub 25, ponieważ do SMK dostęp 
mają WYŁĄCZNIE Pracownicy Działu Kształcenia Podyplomowego.

Szanowni Państwo, w ubiegłym miesiącu poluzowane zostały obostrzenia dotyczące funkcjo-
nowania w przestrzeni publicznej wobec trwającej pandemii. Na świeżym powietrzu możemy 
poruszać się bez masek, a 28 V br. lokale gastronomiczne zaczęły z powrotem serwować dania 
do spożycia „na miejscu”. Można by pomyśleć, iż koronawirus ustąpił, jednak każdego dnia przy-
bywa zakażonych oraz osób zmarłych na COVID-19. I choć ilość tych przypadków nie mierzy się 
już w Polsce w tysiącach, to nie da się ukryć, że koronawirus SARS-CoV-2 nadal zbiera ogromne 
żniwo. Dlatego OIPiP w Katowicach apeluje o dalsze zachowywanie wszelkiej ostrożności, zwłasz-
cza w kwestii utrzymania reżimu sanitarnego. Walka z wirusem SARS-CoV-2 trwa nadal i jak na 
razie nie ma perspektyw na jej szybkie zakończenie. Nadzieję dają szczepienia na COVID-19, 
niemniej upłynie jeszcze sporo czasu zanim ilość osób zaszczepionych zapewni społeczeństwu 
względne bezpieczeństwo. Warto więc dawać dobry przykład i ograniczyć ryzyko do minimum. 
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Wywiad z dr n. o zdr. Anną Janik
Przewodniczącą Okręgowej Rady  

Pielęgniarek i Położnych  
VII kadencji w Katowicach

„Życie to ciągła zmiana, a jeśli nie lubi się zmian, to nie 
lubi się życia.”

William Wharton („Niezawinione śmierci”)

Nie da się ukryć, że powyższy cytat znacznie zyskał na 
aktualności, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, 
w której przyszło nam żyć. Trudno jest przewidzieć, co 
zdarzy się dnia następnego, nie mówiąc już o bardziej 
odległej przyszłości. Chcąc nie chcąc, musieliśmy nauczyć 
się błyskawicznego adaptowania do nowych warunków 
otaczającej nas rzeczywistości. Nie zawsze jednak zmiany 

zachodzą w tak dramatycznych okolicznościach. Można wręcz powiedzieć, że spora 
ilość zachodzących w naszym życiu i świecie zmian jest z reguły pozytywna, a już 
na pewno pozytywną zmianą było powstanie samorządu zawodowego pielęgniarek i 
położnych w 1991 roku. 

Trudno uwierzyć, że od tego doniosłego 
wydarzenia minęło już 30 lat!

30 lat wspaniałej historii, rozwoju i postę-
pu, a nierzadko prawdziwej walki, by polskie 
pielęgniarki i położne mogły wykonywać swój 
zawód w godnych warunkach i za odpowied-
nie wynagrodzenie, by mogły się kształcić  
i decydować o sobie. I choć wiele już zostało 
osiągnięte, to walka trwa nadal, a samorząd 
– zarówno na szczeblu krajowym, jak i okręgo-
wym – nie ustaje w podejmowanych wysiłkach.

Od grudnia 2015 roku na czele Okręgo-
wej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach stoi dr n. o zdr. Pani Anna Janik, pełniąca 
funkcję Przewodniczącej Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

W niniejszym wywiadzie dr Anna Janik po-
dzieliła się swoimi osobistymi doświadczeniami 
oraz wspomnieniami dotyczącymi samorządu, 
jego historii i przebytej przez polskie pielę-
gniarki i położne drodze  - od „pomocy lekar-
skich” do „wykwalifikowanych specjalistów”,  
a także opowiedziała o zmianach w Okręgo-
wej Izbie, które miały (i nadal mają!) miejsce  
w trakcie VII kadencji samorządu, zwłaszcza 
w kontekście trwającej pandemii koronawiru-
sa SARS – CoV – 2.

Joanna Gruca: Proszę powiedzieć, co skłoni-
ło Panią, by zgłosić swoją kandydaturę pod-
czas wyborów Przewodniczącej ORPiP w Ka-
towicach VII kadencji, które miały miejsce  
14 XII 2015r.?

Anna Janik: Odkąd w 1991 roku mocą usta-
wy Sejmu RP powołany został samorząd pielę-
gniarek i położnych, aktywnie uczestniczyłam 
w pracach różnych jego organów – zarówno na 
szczeblu okręgowym, jak i krajowym, m. in. 
byłam Przewodniczącą Okręgowej Komisji Re-
wizyjnej w Katowicach, a także Członkiem Na-
czelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych. Poza 
tym, pracowałam na stanowisku położnej, 
położnej oddziałowej, stanowisku Naczelnej,  
w strukturach samorządu terytorialnego: 
Urzędzie Marszałkowskim czy Narodowym 
Funduszu Zdrowia. Powierzone obowiązki oraz 
możliwość obserwowania rozwoju samorządu 
„od środka”, pozwoliły mi bardzo dobrze po-
znać środowisko zawodowe, jego złożoność 
oraz problemy. Uznałam, że nabyte doświad-
czenia oraz posiadana wiedza, stanowiły solid-
ne argumenty przemawiające za zgłoszeniem 
swojej kandydatury. Poza tym, zawsze uważa-
łam, że tak zaszczytne stanowisko, jakim jest 
funkcja Przewodniczącej ORPiP w Katowicach, 
stanowi piękne zwieńczenie zawodowej karie-
ry każdej pielęgniarki czy położnej.

JG: Co najbardziej zaskoczyło Panią, gdy ob-
jęła Pani funkcję Przewodniczącej ORPiP w Ka-
towicach?

AJ: Przede wszystkim brak wiedzy na te-
mat roli i znaczenia samorządu zawodowego 
pielęgniarek i położnych w naszym środowi-
sku zawodowym. Wielu Członków Izby do dziś 
nie wie od ilu lat istnieje samorząd (np. twier-
dzą, że odprowadzają składki członkowskie od 
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40 lat), jak również nie ma pojęcia o tym, że 
samorząd to nie są „ci na Francuskiej”, ale że 
to KAŻDA pielęgniarka, pielęgniarz, położna  
i położny tworzy samorząd i do niego należy. 
Dziwi mnie też ten nieprzejednany upór, takie 
„NIE BO NIE” przeciwko wszystkiemu … Nie 
mogłam tego zrozumieć, bo przecież samo-
rząd tworzymy MY i tworzymy go DLA NAS.

JG: Proszę przypomnieć, na czym dokładnie 
polegają zadania samorządu.

AJ: Zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 
roku o samorządzie pielęgniarek i położnych, 
głównymi zadaniami samorządu są: spra-
wowanie pieczy nad należytym wykonywa-
niem zawodu, ustalanie i upowszechnianie 
zasad etyki zawodowej oraz sprawowanie 
nadzoru nad ich przestrzeganiem, ustalanie 
standardów zawodowych i standardów kwa-
lifikacji zawodowych obowiązujących na po-
szczególnych stanowiskach pracy, współdziałanie  
w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa 
i położnictwa, integrowanie środowiska pielę-
gniarek i położnych, obrona godności zawo-
dowej, reprezentowanie i ochrona zawodów, 
zajmowanie stanowiska w sprawach stanu 
zdrowia społeczeństwa, polityki zdrowotnej 
państwa oraz organizacji ochrony zdrowia, 
edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.

JG: To pojęcia o bardzo szerokim zakresie…

AJ: Dokładnie, ale ukazują one, że samo-
rząd to nie tylko Okręgowa Rada, Okręgowy 
Sąd i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej. Wskazują, iż wszystkie pie-
lęgniarki i położne są częścią samorządu,  
a tym samym są odpowiedzialne za realizację 
jego zadań. Oczywiście, poszczególne organy 
Izby mają „konkretne narzędzia” i konkret-
ne uprawnienia do ich realizacji, ale – pod-
kreślę to raz jeszcze – KAŻDA pielęgniarka  
i położna to Członek samorządu, więc na każ-
dym przedstawicielu naszych zawodów ciąży 
ogromna odpowiedzialność za jego teraźniej-
sze i przyszłe funkcjonowanie.

JG: A nadzór nad tym procesem sprawuje 
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych?

AJ: Otóż to. ORPiP w Katowicach czu-
wa nad wszystkimi sprawami i działalnością 
Okręgowej Izby. 

JG:  Na czym dokładnie polegają zadania 
Okręgowej Rady?

AJ: Wykonuje uchwały okręgowego zjazdu, 
stwierdza PWZ pielęgniarek i położnych oraz 
prowadzi ich rejestr, powołuje komisje pro-

blemowe i kieruje ich pracą, prowadzi bieżące 
sprawy izby i wykonuje zadania zlecone przez 
Naczelną Radę, składa roczne i kadencyjne 
sprawozdania z działalności oraz wykonania 
budżetu przed okręgowym zjazdem, współ-
pracuje z terenowymi organami administra-
cji rządowej oraz samorządem terytorialnym 
itp. Wszystkie decyzje podejmowane są drogą 
głosowania przez wszystkich Członków Rady 
lub Prezydium ORPiP, którzy spotykają się na 
posiedzeniach stacjonarnych lub głosują elek-
tronicznie – są to tzw. Niestacjonarne Posie-
dzenia ORPiP w Katowicach. By zobrazować, 
jak prężna jest działalność ORPiP w Katowi-
cach, wystarczy wspomnieć, że podczas trwa-
nia obecnej VII kadencji samorządu odbyło się 
98 posiedzeń Rady i 15 posiedzeń Prezydium, 
podczas których uchwalono 5711 uchwał.

JG: Proszę pozwolić, byśmy wrócili jeszcze do 
początków VII kadencji. Czego o środowisku 
zawodowym dowiedziała się Pani objąwszy 
funkcję Przewodniczącej Rady?

AJ: Przede wszystkim zdałam sobie spra-
wę z faktu, że nasza grupa zawodowa jest 
grupą bardzo wiekową i bardzo schorowaną. 
Teoretycznie wiedziałam o tym, ale dopie-
ro po objęciu funkcji Przewodniczącej ORPiP  
w Katowicach, uderzyło to we mnie z całą 
mocą, szczególnie że coraz młodsze oso-
by zwracają się do Izby z prośbą o wsparcie  
z powodu ciężkiej choroby.

Przyznam szczerze, że były to dość trudne 
doświadczenia, ale dzięki nim w bardziej kla-
rowny sposób zobaczyłam, w którym kierunku 
powinna podążyć OIPiP w Katowicach.

JG: Jak wspomina Pani pierwszy rok VII ka-
dencji samorządu? Co najbardziej utkwiło 
Pani w pamięci?

AJ: No cóż, na pewno do końca życia nie 
zapomnę widoku Pracowników Izby brodzą-
cych w lodowatej wodzie lejącej się korytarza-
mi Izby podczas zalania, które miało miejsce 
w sylwestrową noc 2016 roku! A mówiąc po-
ważnie, mieliśmy szczęście, że nikt wówczas 
nie ucierpiał. I choć zdarzenie to było dość 
dramatyczne, to muszę przyznać, że dało mi 
możliwość poznania Pracowników Biura „na 
nowo”. Byłam zdumiona i poruszona tym, jak 
ochoczo wszyscy pracowali i dokładali sta-
rań, by Izba mogła normalnie funkcjonować. 
Choć osuszanie i remont Izby trwały prawie 
2 miesiące, nigdy nie usłyszałam słowa skar-
gi, nawet gdy w jednym pokoju siedzieliśmy  
w 6 osób! Naprawdę byłam pod wrażeniem.
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JG: Co stanowiło dla Pani największe wyzwa-
nie, nastręczyło najwięcej trudności?

AJ: Jak już wspominałam, obejmując sta-
nowisko Przewodniczącej musiałam „wpaso-
wać się” w istniejący już zespół, poznać go na 
nowo. Musieliśmy się zgrać i myślę, że nam 
się to udało, bo poza tym, że wszyscy sumien-
nie wypełniają swoje obowiązki, a Izba funk-
cjonuje bez zarzutu, każdego dnia rozbrzmie-
wa w niej śmiech – nie ukrywam, że napraw-
dę mnie to cieszy, bo wychodzę z założenia, 
że praca, do której chodzi się z niechęcią, nie 
może być dobrze wykonana.

Drugą rzeczą, szczególnie dla mnie trudną, 
było poznanie samorządu „od drugiej strony”, 
tj. z punktu widzenia osoby zarządzającej tak 
ogromną instytucją jaką jest OIPiP w Katowi-
cach. Zdumiewała mnie mnogość czynników, 
które należy uwzględniać przy podejmowaniu 
decyzji, wyzwaniem była odpowiedzialność za 
finanse Izby, a także konieczność błyskawicz-
nej nauki wielu przepisów prawa, obowiązu-
jących statutów i regulaminów. Nie ukrywam 
jednak, że wcześniej nabyta wiedza i doświad-
czenie mi w tym pomogły.

JG: W swoim przemówieniu wyborczym za-
powiedziała Pani rozszerzenie zakresu pomo-
cy socjalnej oferowanej przez Okręgową Izbę 
jej Członkom. Czy Pani pierwsze decyzje, jako 
Przewodniczącej, dotyczyły tej właśnie kwestii?

AJ: Dokładnie. Pomoc socjalna dla Człon-
ków Izby została znacznie zintensyfikowana: 
zwiększone zostały kwoty zapomóg, a ilość 
dokumentów wymaganych do ich otrzymania 
została w dużej mierze ograniczona, poszerzo-
na została oferta pomocy w postaci leczenia 
sanatoryjnego (pielęgniarki i położne mogą 
wybrać ośrodek w górach lub nad morzem), 
stworzono nowe formy pomocy np. turnusy 
rehabilitacyjne dla osób przewlekle chorych 
i zmagających się z największymi ogranicze-
niami, a dla osób, które z różnych przyczyn 
nie mogą sobie pozwolić na dwutygodniowy 
wyjazd do sanatorium w Kołobrzegu lub Iwo-
niczu-Zdroju, OIPiP w Katowicach nawiązała 
współpracę z ośrodkiem realizującym turnusy 
w trybie stacjonarnym, jak i ambulatoryjnym. 
Stworzone też zostały nowe formy zapomóg: 
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka Członka Izby (w kwocie 500,00 zł) 
oraz gratyfikacja emerytalna Członków Izby 
(w kwocie 500,00 zł). Częściej przyznawane 
są też zapomogi losowe i mogę zapewnić, iż 
dokładamy wszelkich starań, by nikt nie zo-
stał pominięty.

JG: Pierwszy rok Pani kadencji zbiegł się w 
czasie z 25 rocznicą powstania samorządu za-
wodowego pielęgniarek i położnych. Huczne 
obchody tego wydarzenia uświetnione zostały 
przyznaniem Członkom Izby statuetek „Dia-
mentowy Czepek”. Proszę opowiedzieć, czym 
jest to wyróżnienie i jak narodził się pomysł 
na nie?

AJ: Tak, 25-lecie samorządu to było wyjąt-
kowe święto. Cieszy mnie fakt, iż to ja miałam 
zaszczyt je poprowadzić i wręczyć nominowa-
nym Statuetki „Diamentowy Czepek”. 

Sama idea jej powstania sięga roku 2015, 
gdy jedna z moich koleżanek po fachu, z 
którą pracowałam w Okręgowym Szpitalu 
Kolejowym w Katowicach, Pani Małgorzata  
Sekunda, wiedząc, że zostałam wybrana Prze-
wodniczącą ORPiP w Katowicach VII kadencji, 
poprosiła mnie o stworzenie wyróżnienia dla 
pielęgniarek i położnych, które nie odznacza-
ją się wybitnymi działaniami na rzecz samo-
rządu, ale są za to wspaniałymi przedstawi-
cielkami naszego środowiska zawodowego, 
których czyny, jak i kodeks moralny stanowią 
wzór do naśladowania. Przyznam szczerze, 
że dało mi to do myślenia, bo rzeczywiście – 
wybitni działacze na rzecz samorządu od lat 
otrzymują odznaczenia z tego tytułu, a pielę-
gniarki/położne, które najbardziej wyróżniały 
się, „błyszczały” w bezpośredniej pracy przy 
pacjencie – nie. Stąd właśnie idea „Diamen-
towego Czepka”. Z dumą mogę podkreślić, iż 
w roku 2018 odznaczonych zostało 235 osób, 
co jest szczególnie wymowne, gdyż kandydaci 
byli nominowani przede wszystkim przez swo-
je koleżanki i kolegów po fachu! Mam wielką 
nadzieję, że gdy skończy się pandemia, będę 
miała przyjemność wręczenia jeszcze wielu 
„Diamentowych Czepków”, bo „diamenty” na-
prawdę są wśród nas.

JG: W swoich wypowiedziach niejednokrot-
nie podkreślała Pani, że aktualizacja wiedzy, 
podnoszenie kwalifikacji oraz poszerzanie do-
świadczenia zawodowego to ustawowy obo-
wiązek pielęgniarek i położnych, ale też gwa-
rancja świadczenia usług medycznych na naj-
wyższym poziomie. Jakie były Pani decyzje w 
zakresie kształcenia podyplomowego Człon-
ków OIPiP w Katowicach?

AJ: To prawda. Od pielęgniarek i położnych 
niejednokrotnie zależy ludzkie zdrowie i życie, 
więc wiedza, umiejętności i doświadczenie 
stanowią ich podstawową „oręż”. Im więcej 
dana osoba wie i potrafi, tym pewniejsza jest 
swoich działań, a usługi medyczne przez nią 
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świadczone zawsze będą na najwyższym po-
ziomie i dlatego właśnie tak ważna jest aktu-
alizacja swojej wiedzy w oparciu o najnowsze 
odkrycia medyczne. 

Podczas trwania VII kadencji samorządu, 
OIPiP w Katowicach znacznie zwiększyła się 
ilość organizowanych kursów (kwalifikacyj-
nych, specjalizacyjnych, dokształcających) 
oraz szkoleń specjalizacyjnych. Większa jest 
też ilość tzw. „kursów miękkich”, czyli krótkich 
jednodniowych kursów w ramach danego te-
matu, konferencji oraz sympozjów. By ułatwić 
Członkom Izby realizowanie ustawowego obo-
wiązku jakim jest kształcenie podyplomowe, 
zmieniony został Regulamin udzielania pomocy 
w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych 
pielęgniarek i położnych Okręgowej Izby. 

Osoby regularnie opłacające składki człon-
kowskie – w przypadku, gdy organizatorem 
jest OIPiP w Katowicach, mają możliwość nie-
odpłatnego wzięcia udziału w szkoleniu spe-
cjalizacyjnym (raz na 5 lat), kursie kwalifika-
cyjnym (raz na rok), a także kursie dokształ-
cającym i specjalistycznym (bez ograniczeń).

W przypadku, gdy organizatorem jest inny 
podmiot, refundacja przysługuje tylko wów-
czas, gdy OIPiP w Katowicach w danym roku 
kalendarzowym do dnia rozpoczęcia kursu ob-
jętego wnioskiem o częściową refundację, nie 
organizowała danego rodzaju kursu. Ponadto 
refundacja, może objąć tylko 1 rodzaj kursu, 
a szkolenie specjalizacyjne jest refundowane 
raz na 5 lat.

Refundowany jest również czynny/bierny 
udział w konferencji/sympozjum – kwota re-
fundacji nie może przekroczyć 1000,00 zł.

Ustanowione zostało jednorazowe stypen-
dium (w kwocie 500,00 zł) za wyniki w nauce 
na studiach magisterskich (warunkiem jego 
otrzymania jest średnia min. 4,8) oraz nagro-
da pieniężna w kwocie 1000,00 zł dla osób, 
które uzyskają maksymalną liczbę punktów  
z egzaminu państwowego po odbytym szkole-
niu specjalizacyjnym. 

Z prawdziwą przyjemnością mogę powie-
dzieć, iż pielęgniarki i położne z katowickiej 
Okręgowej Izby bardzo aktywnie uczestniczą 
we wszelkiego rodzaju formach kształcenia 
(pomimo pandemii!) i coraz częściej wniosku-
ją o nagrody pieniężne za wyniki w nauce.

JG: I to wszystko w ciągu pierwszego roku 
Pani kadencji?

AJ: Część w/w działań rzeczywiście pod-
jęta została w 2016 roku, ale sporo z omó-
wionych inicjatyw miało miejsce w latach 
późniejszych. Zależy mi na tym, by Okrę-
gowa Izba odpowiadała na sygnały płyną-
ce ze środowiska, więc jeśli ktoś zgłasza mi 
potrzebę wsparcia Członków Izby w takim 
czy innym zakresie – staram się reagować. 
Np. bardzo często słyszałam, że pielęgniarki  
i położne nie są w żaden sposób przygoto-
wywane do objęcia kierowniczych stanowisk  
w podmiotach leczniczych, co zresztą korelu-
je z moimi własnymi obserwacjami. Dlatego 
też od 2018 roku OIPiP w Katowicach realizu-
je projekt pod nazwą „Akademia Zarządzania” 
skierowany przede wszystkim do osób, któ-
re pełnią funkcje kierownicze lub rozważają 
ich objęcie. Chodziło o to, by „wyposażyć” je 
w narzędzia potrzebne do kierowania grupą 
ludzi trudniących się zawodami medycznymi. 
Dzięki kameralnej atmosferze oraz świetnym 
wykładowcom, całe przedsięwzięcie spotkało 
się z bardzo pozytywną reakcją wśród Człon-
ków Izby.

JG: Co jeszcze zmieniło się podczas VII ka-
dencji samorządu?

AJ: Dużą zmianą są posiedzenia ORPiP  
w Katowicach odbywające się w trybie niesta-
cjonarnym. Do tej pory Okręgowa Rada zbie-
rała się raz na kwartał i drogą głosowania po-
dejmowała różne uchwały dotyczące funkcjo-
nowania Izby. Po wielu dyskusjach oraz zasię-
gnięciu opinii prawnej doszliśmy do wniosku, 
iż głosowanie można przeprowadzić drogą 
elektroniczną – to tylko kwestia odpowiedniej 
organizacji. Trochę czasu zajęło dopracowanie 
szczegółów, tak aby spełnić wymagania praw-
ne w tym zakresie oraz dostosować warun-
ki informatyczne i techniczne do możliwości 
wszystkich Członków Rady i w końcu się uda-
ło.  Dzięki temu posiedzenia Rady mogą się 
odbywać nawet 2-3 razy w miesiącu bez ko-
nieczności ściągania wszystkich 26 Członków 
Rady do Okręgowej Izby, co wobec nieustępu-
jącej pandemii jest niezwykle korzystne.

Nowością było też nawiązanie współpracy 
z firmą Libris Polska sp. z o.o. świadczącej 
usługi w zakresie archiwizacji dokumentów. 
Pomieszczenia znajdujące się w piwnicy Biura 
Okręgowej Izby, które wiele lat temu zostały 
zaadaptowane jako Składnica Akt były prze-
pełnione w niewyobrażalny sposób (podobnie 
jak trzy pomieszczenia składnicy akt w Ośrod-
ku Kształcenia w Łaziskach Górnych). Swo-
je piętno odcisnęło też na nich zalanie Izby,  
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o którym wcześniej wspominałam, dlatego 
koniecznością stało się uporządkowanie do-
kumentów Izby, gromadzonych przez 25 lat! 
Przekładając to na konkretne liczby: OIPiP w 
Katowicach w 2016 roku posiadała 422,5 me-
tra bieżącego dokumentacji (3644 segregato-
ry oraz 660 pudeł) zajmujące łącznie 7 po-
mieszczeń. Pracownicy Izby włożyli ogromny 
wysiłek w porządkowanie dokumentów, z któ-
rych wiele nie było nawet opisanych, dlatego 
niejednokrotnie segregator trzeba było prze-
glądać kartka po kartce. Następnie wydzielo-
no dokumenty przeznaczone do brakowania 
oraz te, które przekazano do przechowywania 
firmie Libris Polska Sp. z o.o. Nie ukrywam, 
iż uporządkowanie takiej ilości dokumentów 
to proces czasochłonny, a trwająca pandemia 
znacznie go spowolniła, niemniej 90% pracy 
zostało już wykonanej, co bardzo mnie cieszy.

Ostatnią dość istotną zmianą było zatrud-
nienie w OIPiP w Katowicach psychologa,  
z którego nieodpłatnych porad mogą korzy-
stać pielęgniarki i położne będące Członkami 
Okręgowej Izby. Biorąc pod uwagę jak wiele 
moich Koleżanek i Kolegów po fachu  bory-
ka się z wieloma problemami natury zarówno 
osobistej, jak i zawodowej – w tym z syndro-
mem wypalenia zawodowego, taka forma po-
mocy wydała mi się niezbędna. Obecnie, ze 
względu na konieczność przestrzegania zasad 
reżimu sanitarnego, Pani psycholog udziela 
porad telefonicznych, co również doskonale 
się sprawdza.

JG: Czy ma Pani jakieś szczególne wspomnie-
nia związane z VII kadencją?

AJ: Wspomnień jest bardzo wiele – zarów-
no tych wspaniałych, jak i tych nieco bardziej 
gorzkich, jednak w ogólnym rozrachunku z 
czystym sumieniem mogę przyznać, że VII ka-
dencja samorządu w mojej pamięci na pewno 
zapisze się jako naprawdę niesamowity czas. 
Nie ukrywam, że każdego dnia niezmiennie 
cieszy mnie myśl o pójściu do pracy, spotka-
niu z Pracownikami Biura, Członkami Okręgo-
wej Rady oraz Członkami Izby. Bardzo ubole-
wam nad faktem, że ze względu na pandemię, 
spotkania te są tak mocno ograniczone.

Gdybym jednak miała wybrać jedno, szcze-
gólne wspomnienie chyba byłoby to pierwsze 
wręczanie Statuetek „Diamentowy Czepek”. 
Nigdy nie zapomnę chwili, gdy przekazywa-
łam owo wyróżnienie starszej wiekiem Kole-
żance – tego jak drżał jej podbródek i łez w 
jej oczach – tak wiele znaczyła dla niej ta Sta-

tuetka … Pomimo ewidentnego wzruszenia z 
całej jej postaci biły szczęście, duma i radość 
i chyba … niedowierzanie, że ktoś docenił jej 
pracę. Mnie również przepełniała wtedy mie-
szanina radości oraz dumy i pomyślałam, że 
właśnie dla takich chwil warto żyć i pracować.

JG: 30 III 2020r. podczas Okręgowego Zjazdu 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach miały się 
odbyć wybory do organów Izby. Wyraziła Pani 
chęć ponownej kandydatury na stanowisko 
Przewodniczącej … i nastąpił wybuch pandemii.

AJ: To prawda. Pierwszy przypadek zaraże-
nia wirusem SARS-CoV-2 w Polsce miał miej-
sce 4 III 2020r. i właściwie od tego momentu 
liczyliśmy się z tym, iż Zjazd może zostać od-
wołany. Mieliśmy jednak nadzieję, że do tego 
nie dojdzie, zwłaszcza że wszystko było już 
przygotowane, ale wprowadzono w kraju stan 
zagrożenia epidemicznego, a liczba zarażo-
nych wciąż rosła, nie mieliśmy już złudzeń … 
Zjazd został odwołany.

W związku z wprowadzeniem w Polsce 
stanu epidemii od 20 III 2020r. zawieszone 
zostało kształcenie podyplomowe, wszystkie 
konferencje zaczęły odbywać się w trybie on-
line, a praca Biura OIPiP w Katowicach przy-
jęła charakter dyżurowy – część swoich obo-
wiązków Pracownicy realizują zdalnie, czyli  
w niektóre dni tygodnia obowiązuje tzw. 
„home office”, co jednak nie wpływa na termi-
nowość i jakość ich wykonania.

Od samego początku pandemii Okręgowa 
Izba stara się aktywnie wspierać swoich Człon-
ków, szczególnie tych, którzy zachorowali 
na COVID-19. Ustanowiona została dla nich 
jednorazowa zapomoga specjalna w kwocie 
1500,00 zł, a do 15 III 2021 r. przyznaliśmy 
zapomogi z tego tytułu na łączną kwotę pra-
wie 6 mln zł! Komisja Socjalna każdy wniosek 
rozpatruje indywidualnie, a Pracownicy Biura 
dokładają wszelkich starań, by proces rozpa-
trywania wniosków szedł jak najsprawniej, 
jednak ze względu na ogromną ich ilość, trwa 
to około 3 miesięcy. Niemniej, na pewno ża-
den wniosek nie pozostanie bez odpowiedzi. 

Przez pewien czas osoby, które przeszły 
COVID-19 lub wykonywały obowiązki służbo-
we związane z walką z pandemią mogły ubie-
gać się o sfinansowanie przez Izbę 3-dniowe-
go pobytu w SPA, jednak na chwilę obecną 
ta forma pomocy została zawieszona, gdyż 
ze środowiska zawodowego napływały do nas 
sygnały, że osoby po covidzie wymagają kom-
pleksowego wsparcia ich zdrowia i rehabilita-
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cji – obecnie trwają prace nad stworzeniem 
takiej formy pomocy dla Członków Izby.

Jak już wspominałam OIPiP w Katowicach 
stara się być „elastyczna” i dostosowywać się 
do potrzeb swoich Członków, jak i do wymo-
gów czasów, w których żyjemy. Żywię głębo-
ką nadzieję, że wkrótce uda nam się pokonać 
pandemię, a nasze życie oraz funkcjonowanie 
samorządu wróci do normy.

JG: Jednakże na chwilę obecną, końca pan-
demii nie widać. Jak się Pani wydaje, co nas 
czeka w najbliższym czasie?

AJ: Przede wszystkim spodziewam się, że 
liczba młodych osób, które wchodzą do zawo-
du – pomimo tego, że już teraz jest ich dra-
matycznie mało – jeszcze się zmniejszy. Za-
wód pielęgniarki/położnej nigdy nie był łatwy, 
a wobec pandemii wirusa SARS-CoV-2 stał się 
jeszcze trudniejszy i osoby, które go wyko-
nują codziennie kładą na szali swoje zdrowie 
i życie. Warunki pracy też są bardzo trudne, 
chorych przybywa, brakuje personelu do opie-
ki nad pacjentami, a wynagrodzenia za nią nie 
są imponujące. Młodzi ludzie to wszystko wi-
dzą i raczej nie zachęca ich to do związania 
swojego życia zawodowego z pielęgniarstwem 
lub położnictwem.

I tu powstaje pytanie: czy samorządowi za-
wodowemu pielęgniarek i położnych w takiej 
sytuacji uda się przetrwać? Samorząd to nie 
instytucja, tworzą go ludzie, więc bez swoich 
członków samorząd przestanie istnieć. Kto 
wówczas zajmie się sprawami pielęgniarek 
i położnych? Kto będzie nas reprezentował, 
walczył o nasze prawa, sprawował nadzór nad 
kształceniem adeptów pielęgniarstwa i położ-
nictwa, czuwał nad prawidłowym wykonywa-
niem zawodu? Ta myśl bardzo mnie niepokoi.

JG: A gdy pandemia się skończy? Co wtedy?

AJ: No cóż, mam nadzieję, że Polacy – jako 
naród – wyjdą z tej batalii z podniesioną gło-
wą. Ta wojna, bo walki z koronawirusem nie 
można już nazwać inaczej, musi się wreszcie 
skończyć i wierzę mocno, że wygrana będzie 
po naszej stronie.

Niestety, równie mocno jestem przekona-
na, że zniwelowanie skutków pandemii zaj-
mie nam wiele miesięcy, a nawet lat. Przy-
puszczam, że ogromna ilość osób będzie 
bała spotykać się z ludźmi twarzą w twarz, 
powszechnym zjawiskiem stanie się lęk przed 
masowymi zgromadzeniami czy eventami. 
Nie wspominając już o odbudowie gospodarki  

i powrocie do normalnego życia i funkcjono-
wania w przestrzeni publicznej. Miesiące izo-
lacji, niepewności jutra, a nawet walki o prze-
trwanie nie mogą nie odcisnąć swojego pięt-
na na ludzkiej psychice. Spodziewam się, że 
okres PO PANDEMII będzie równie ciężki, jak 
sama pandemia.

Jedyne plusy, które dostrzegam w tej sy-
tuacji, to szansa na zmianę światopoglądu 
niektórych osób, dzięki czemu pewne grupy 
ludzi będą inaczej postrzegane. Mam na myśli 
przede wszystkim pracowników ochrony zdro-
wia oraz to, że wreszcie zostaną oni należycie 
docenieni, że pielęgniarki/położne nie będą 
musiały pracować na kilku etatach by zapew-
nić swojej rodzinie godne warunki życia, bo 
przecież wszyscy jesteśmy tylko ludźmi …

JG:  Patrząc na 30 lat historii samorządu,  
z czego jest Pani najbardziej dumna?

AJ: Powodów do dumy jest wiele, nie 
sposób wymienić je wszystkie  … Myślę jed-
nak, że warto podkreślić fakt, iż na przekór 
wszystkiemu samorząd nadal funkcjonuje  
i wbrew wszelkim trudnościom  - mówiąc nie-
co kolokwialnie – „idzie do przodu”. Że zawo-
dy pielęgniarki i położnej otrzymały należny 
im prestiż i że nikogo nie dziwi już pielęgniar-
ka czy położna będąca dyrektorem podmiotu 
leczniczego. Idąc z duchem czasu, Członkowie 
samorządu rozszerzają swoje kompetencje, 
aktualizują wiedzę, nabywają nowe umiejęt-
ności – są ELASTYCZNI, dzięki czemu nie „po-
zostają w tyle”. Cieszy mnie fakt, że Członko-
wie samorządu WIERZĄ w to, że mogą wiele 
osiągnąć i to motywuje ich do działania.

JG: Czy zechciałaby Pani skierować kilka słów 
do swoich Koleżanek i Kolegów po fachu?

AJ: Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy, sa-
morząd zawodowy pielęgniarek i położnych 
istnieje od 30 lat. 30 lat wspaniałej historii, 
wielu sukcesów, ogromu osiągnięć … i nieste-
ty od 30 lat wielu z nas do chwili obecnej nie 
utożsamia się z samorządem. Często słyszę 
określenie, że samorząd to „wy na Francu-
skiej”, podczas gdy KAŻDA PIELĘGNIARKA  
I POŁOŻNA jest Członkiem samorządu. Bar-
dzo bym chciała, żeby wszyscy przedstawi-
ciele naszego środowiska zawodowego zaczęli 
się z samorządem UTOŻSAMIAĆ i aktywnie 
działać na rzecz jego rozwoju. Cały czas po-
wtarzam, że jeśli się zjednoczymy, jesteśmy 
w stanie osiągnąć wszystko. Musimy w to tyl-
ko uwierzyć.
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Działalność samopomocowa OIPiP w Katowicach

Wśród wielu zadań wynikających  z USTAWY  z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych istotne jest również rozpoznawanie i prowadzenie form   pomocy  materialnej dla pielęgniarek  
i położnych - członków samorządu  zawodowego.

W obecnie trwającej  VII kadencji Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach reali-
zuje  i finansuje  zadania w zakresie kształcenia podyplomowego dla pielęgniarek i położnych, 
zadania z zakresu udzielania pomocy socjalnej w postaci refundacji kosztów  leczenia sana-
toryjnego, turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych, przyznaje  zapomogi chorobowe, pośmiertne, 
losowe, ‘ zapomogi związane z zachorowaniem na  Covid  19,  świadczenia z tytułu urodzenia 
dziecka, utraty pracy, jak również wypłaca  gratyfikacje emerytalne dla pielęgniarek i położnych. 

Program leczenia sanatoryjnego i turnusów leczniczo-rehabilitacyjnych obejmował:
1. NZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe ”Elektron” w Ustroniu,
2. NZOZ Sanatorium „Kamienny Potok” w Sopocie,
3. „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. w Iwoniczu Zdroju,
4. SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka  

w Tarnowskich Górach,
5. Centrum Zdrowia i Relaksu „VERANO” Sp. z o.o. w Kołobrzegu,
6. Neuro Care Clinic w Siemianowicach Śląskich.

Forma pomocy Liczba 
uczestników Lata Refundacja

Leczenie sanatoryjne 505 2016 - 2020 610 830,00 zł

Leczenie rehabilitacyjne 33 2017 - 2020 96 360,00 zł

Rodzaj świadczenia Lata Łączna wartość 
świadczeń

Zapomogi - chorobowe, losowe, 
pośmiertne 2016 - 2020 4 400 180,00

Gratyfikacje emerytalne, utrata pracy 2016 - 2020 417 000,00

Świadczenia z tytułu urodzenia dziecka 2020 7 500,00

Wydatki Funduszu Integracyjnego dla Pełnomocników Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Rok Wysokość wydatków

Fundusz integracyjny

2016 408 478,05 zł

2017 414 787,82 zł

2018 459 222,45 zł

2019 586 234,64 zł

2020 459 524,20 zł

OGÓŁEM 2 328 247,16 zł
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Kursy i szkolenia organizowane przez OIPiP  
w VII kadencji - od roku 2016 do 2020 

1. SPECJALIZACJE

LP Dziedzina Liczba Edycji Liczba uczestników

1 Pielęgniarstwo Kardiologiczne 1 46

2 Pielęgniarstwo Zachowawcze 1 33

3 Pielęgniarstwo Nefrologiczne 1 37

4 Pielęgniarstwo Neurologiczne 1 35

5 Organizacja i Zarządzanie 1 19

6 Pielęgniarstwo Anestezjologiczne i 
Intensywna Opieka 3

104
(1 edycja w trakcie 

realizacji)

7 Pielęgniarstwo Internistyczne 2
71

(1 edycja w trakcie 
realizacji)

8 Pielęgniarstwo Operacyjne 2 65

9 Pielęgniarstwo Onkologiczne 1 25

10 Pielęgniarstwo Ginekologiczno – 
Położnicze 2

54
(1 edycja w trakcie 

realizacji)
11 Pielęgniarstwo Psychiatryczne 1 26

12 Pielęgniarstwo Rodzinne dla pielęgniarek 1 34

13 Pielęgniarstwo neonatologiczne 1 34
(w trakcie realizacji)

14 Pielęgniarstwo ratunkowe 1 27

15 Pielęgniarstwo Chirurgiczne 1 24
(w trakcie realizacji)

16 Pielęgniarstwo Rodzinne dla położnych 1 28
(w trakcie realizacji)

RAZEM 21 662

2. KURSY KWALIFIKACYJNE

LP Nazwa kursu
Liczba  

zrealizowanych 
edycji

Liczba  
przeszkolonych 
PIELĘGNIARKI

Liczba  
przeszkolonych 

POŁOŻNE

1 Pielęgniarstwo Rodzinne dla
Pielęgniarek 14 351 -

2 Pielęgniarstwo Rodzinne dla
Połoznych 2 - 54

3 Pielęgniarstwo Operacyjne dla 
pielęgniarek 4 81 -

4 Pielęgniarstwo Operacyjne dla 
położnych 1 - 21

5 Pielęgniarstwo Anestezjologicz-
ne i Intensywnej Opieki 9 298 -

6
Pielęgniarstwo Anestezjologicz-
ne i Intensywnej Opieki
W Położnictwie i Ginekologii

3 - 69
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7 Pielęgniarstwo Nefrologiczne z 
dializoterapią 1 20 -

8 Pielęgniarstwo Opieki Długoter-
minowej 4 98 -

9 Pielęgniarstwo Onkologiczne 1 22 -

10 Pielęgniarstwo środowiska na-
uczania i wychowania 4 115 -

11 Pielęgniarstwo Epidemiologicz-
ne 3 71 -

12 Pielęgniarstwo  Opieki Paliatyw-
nej 3 79 -

13 Pielęgniarstwo Psychiatryczne 3 91 -
14 Pielęgniarstwo Kardiologiczne 2 149 -
15 Pielęgniarstwo Chirurgiczne 6 141 -
16 Pielęgniarstwo Pediatryczne 1 17 -

RAZEM 61 1533 144

3. KURSY SPECJALISTYCZNE

LP Nazwa kursu
Liczba 

zrealizowanych 
edycji

Liczba 
przeszkolonych 
PIELĘGNIARKI

Liczba 
przeszkolonych 

POŁOŻNE

1 Wykonanie i Interpretacja Zapisu 
Elektrokardiograficznego 74 1523 166

2 Resuscytacja Krążeniowo-
Oddechowa 56 1460 76

3 Szczepienia Ochronne dla 
pielęgniarek 29 793 -

4 Szczepienia Ochronne dla 
położnych 4 - 102

5 Leczenie Ran dla pielęgniarek 30 642 -

6 Leczenie Ran dla położnych 14 - 359

7 Resuscytacja Krążeniowo-
Oddechowa Noworodka 18 97 401

8
Opieka pielęgniarska nad chorymi 
dorosłymi w leczeniu systemowym 
nowotworów

3 67 1

9 Edukator w cukrzycy 4 87 7

10 Ordynowanie leków i wypisywanie 
recept część 1 3 57 27

11 Ordynowanie leków i wypisywanie 
recept część 2 1 18 2

12 Edukacja i wsparcie kobiety w 
okresie laktacji 8 - 177

13 Wywiad i badanie fizykalne 33 692 210

14 Monitorowanie dobrostanu płodu w 
czasie ciąży i w okresie porodu 2 - 33

RAZEM 279 5436 1561
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4. KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE/SZKOLENIA

lp Nazwa kursu
Liczba 

zrealizowanych 
edycji

Liczba 
przeszkolonych 
PIELĘGNIARKI

Liczba 
przeszkolonych 

POŁOŻNE

1 Przymus bezpośredni 20 592 20

2 Profilaktyka zakażeń szpitalnych 1 22 3

3 Obsługa i pielęgnacja portu 
naczyniowego 26 732 20

RAZEM 47 1346 43

5. POZOSTAŁE SZKOLENIA

LP EDYCJA Liczba przeszkolonych

1 Akademia zarządzania 72

2 Inne szkolenia około 5000

6. REFUNDACJE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA

Ilość rozpatrzonych wniosków 
o refundacje

Ilość przyznanych
 refundacji

Kwota łączna
przyznanych refundacji

4262 3751 4 554 685,82 zł

Łącznie wydatki związane  
z kształceniem,  
z wyłączeniem refundacji, 

latach 2016-2020 razem kwota  
6 961 739,60 zł.

Konkursy maj - czerwiec 2021 r

Górnośląskie Centrum Medyczne  im. L. Giecaw Katowicach

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnego  
Nadzoru Kardiologicznego Agnieszka Wajda-Kiszczak

SP ZOZ MSWiA Katowice  

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii  
Ogólnej z częścią Urazową  Ewa Kondruś 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji  
Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia      Monika Mijacz

• Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji  
Serca i Mechanicznego Wspomagania Krążenia   Izabela Copik

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach w dniu 28 kwietnia 2021 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 Przewodni-
czącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. 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. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozostałe ma-
teriały i dokumenty zostały zamieszczone w elektro-
nicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 290 do Nr 309/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 310 do Nr 314/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w przed-
miocie wydania prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 315 do Nr 321/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 28 kwietnia 2021 roku w przed-
miocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

4).Uchwał od Nr 322 do Nr 324/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie 
wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 325/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami (Bytom).

6) Uchwały Nr 326/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami (Zabrze 1).

7) Uchwały Nr 327/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami (Zabrze 2).

8) Uchwały Nr 328/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie zalicze-
nia całości lub części okresu przeszkolenia pie-
lęgniarki lub położnej, która nie wykonywała 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat  
w okresie ostatnich 6 lat,a wykonywała zawód 
w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej (A.N.).

9) Uchwały Nr 329/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie zalicze-
nia całości lub części okresu przeszkolenia pie-
lęgniarki lub położnej, która nie wykonywała 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat  
w okresie ostatnich 6 lat,a wykonywała zawód 
w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej (J.Z.).

10) Uchwały Nr 330/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie zalicze-
nia całości lub części okresu przeszkolenia pie-
lęgniarki lub położnej, która nie wykonywała 
zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat  
w okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód 
w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej (M.P.).

11) Uchwały Nr 331/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych (Pretium 1).

12) Uchwały Nr 332/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych (Pretium 2).

13) Uchwały Nr 333/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie zmiany 
brzmienia Regulaminu organizacyjnego kursu 
kwalifikacyjnego, Regulaminu organizacyjnego 
kursu specjalistycznego oraz Regulaminu orga-
nizacyjnego szkolenia specjalizacyjnego (spe-
cjalizacji) .

14) Uchwały Nr 334/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wypłace-
nia „Funduszu Integracyjnego”.

15) Uchwały Nr 335/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu leczniczo-rehabilitacyjnego w 
Neuro Care Clinic w Siemianowicach Śląskich.

16) Uchwały Nr 336/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie refunda-
cji kosztów kształcenia.

17) Uchwały Nr 337/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie umorze-
nia niespłaconej pożyczki pieniężnej z powodu 
zgonu pożyczkobiorcy.

18) Uchwały Nr 338/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia zapomóg chorobowych i zapomóg specjal-
nych z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
członkom samorządu.
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19) Uchwały Nr 339/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkowi samorządu (A.G.).

20) Uchwały Nr 340/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkowi samorządu (B.P).

21) Uchwały Nr 341/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkowi samorządu (B.S.).

22) Uchwały Nr 342/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkowi samorządu (H.K.).

23) Uchwały Nr 343/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkowi samorządu (J.G.).

24) Uchwały Nr 344/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkowi samorządu (J.S.).

25) Uchwały Nr 345/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkowi samorządu (M.B.).

26) Uchwały Nr 346/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi losowej członkowi samorządu (M.F.).

27) Uchwały Nr 347/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi losowej członkowi samorządu  
(M.M-K.).

28) Uchwały Nr 348/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

29) Uchwały Nr 349/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.

30) Uchwały Nr 350/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie zatwier-
dzenia sprawozdania finansowego za rok obro-
towy 2020 Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

31) Uchwały Nr 351/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
kwietnia 2021 roku w przedmiocie sfinansowa-
nia jednorazowego pobytu rehabilitacyjnego dla 
Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach, którzy w związku z wykony-
waniem zawodu zachorowali na COVID-19.

32) Uchwały Nr 352/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wyboru 
oferty dotyczącej udzielenia pomocy socjalnej 
w postaci sfinansowania pobytów rehabilitacyj-
nych dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach po przebytej chorobie 
COVID – 19 w Zespole Sanitarno-Szpitalnym 
Rehabilitacji Narządu Ruchu „GWAREK” w Go-
czałkowicach-Zdroju.

33) Uchwały Nr 353/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wyboru 
oferty dotyczącej udzielenia pomocy socjalnej 
w postaci sfinansowania pobytów rehabilitacyj-
nych dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
 i Położnych w Katowicach po przebytej chorobie 
COVID – 19 w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój 
Sp. z o.o. w Goczałkowicach-Zdroju.

34) Uchwały Nr 354/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 kwietnia 2021 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

35) STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY PIELĘ-
GNIAREK I POŁOŻNYCH W KATOWICACH 
Z DNIA 28.04.2021 ROKU 

W określonym terminie tj. w dniu 28 kwietnia 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział   
20 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zo-
stały przyjęte następującą ilością głosów „za”:

- Uchwały od Nr 290 do Nr 354/2021/VII - 20 
głosów „za”

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 27 maja 2021 roku.

Niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgod-
nie 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 dr n. o zdr. 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. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone 
w elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 355 do Nr 366/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 27 maja 2021 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 367 do Nr 373/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 27 maja 2021 roku w przedmiocie wy-
dania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
i położnej oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek 
 i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 374 do Nr 381/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
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z dnia 27 maja 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwał od Nr 382 do Nr 389/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 27 maja 2021 roku w przedmiocie 
wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach.

5) Uchwały Nr 390/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
maja 2021 roku w przedmiocie wykreślenia 
wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pie-
lęgniarek i położnych.

6) Uchwały Nr 391/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
maja 2021 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

7) Uchwały Nr 392/2021/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 maja 
2021 roku w przedmiocie wpisu do rejestru pod-
miotów prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych (ProCogita 1).

8) Uchwały Nr 393/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
maja 2021 roku w przedmiocie wpisu do reje-
stru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych (ProCogita 
2).

9) Uchwały Nr 394/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 maja 2021 roku w przedmiocie wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych (ProCogita 
3).

10) Uchwały Nr 395/202/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
maja 2021 roku w przedmiocie wpisu zmiany 
danych w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych.

11) Uchwały Nr 396/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
maja 2021 roku w przedmiocie zaliczenia cało-
ści lub części okresu przeszkolenia pielęgniar-
ki lub położnej, która nie wykonywała zawodu 
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód w trybie 
art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej (A.S.)

12) Uchwały Nr 397/202/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
maja 2021 roku w przedmiocie zaliczenia cało-
ści lub części okresu przeszkolenia pielęgniar-
ki lub położnej, która nie wykonywała zawodu 
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód w trybie 
art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej (I.O.)

13) Uchwały Nr 398/202/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
maja 2021 roku w przedmiocie zaliczenia cało-
ści lub części okresu przeszkolenia pielęgniar-
ki lub położnej, która nie wykonywała zawodu 
łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie 
ostatnich 6 lat, 

14)a wykonywała zawód w trybie art. 26b ust. 
1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej 

(L.K.).
15) Uchwały Nr 399/2021/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 maja 2021 roku w przedmiocie uchylenia 
uchwały Nr 257/2021/VII.

16) Uchwały Nr 400/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 maja 2021 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

17) Uchwały Nr 401/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
maja 2021 roku w przedmiocie refundacji kosz-
tów kształcenia.

18) Uchwały Nr 402/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 maja 2021 roku w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z ty-
tułu urodzenia się dziecka Członka Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

19) Uchwały Nr 403/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
maja 2021 roku w przedmiocie przyznania gra-
tyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

20) Uchwały Nr 404/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 maja 2021 roku w przedmiocie wyboru ofer-
ty dotyczącej udzielenia pomocy socjalnej w 
postaci sfinansowania pobytów rehabilitacyj-
nych dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
 i Położnych w Katowicach w Uzdrowisku Go-
czałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczałkowicach-
-Zdroju.

21) Uchwały Nr 405/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 maja 2021 roku w przedmiocie pokrycia 
kosztów turnusu rehabilitacyjnego dla Człon-
ków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach po przebytej chorobie COVID – 19 
w Zespole Sanitarno-Szpitalnym Rehabilitacji 
Narządu Ruchu „GWAREK” w Goczałkowicach-
-Zdroju.

22) Uchwały Nr 406/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 maja 2021 roku w przedmiocie udzielenia 
pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryj-
nego (turnus I).

23) Uchwały Nr 407/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 maja 2021 roku w przedmiocie udzielenia 
pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryj-
nego (turnus II).

24) Uchwały Nr 408/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 maja 2021 roku w przedmiocie udzielenia 
pomocy socjalnej w postaci leczenia sanatoryj-
nego (turnus III).

25) Uchwały Nr 409/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 maja 2021 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (E.K.).

26) Uchwały Nr 410/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
27 maja 2021 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (I.P.).

27) Uchwały Nr 411/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 maja 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi chorobowej członkowi samorządu 
(K.K.).
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28) Uchwały Nr 412/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 maja 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi chorobowej członkowi samorządu 
(M.P.).

29) Uchwały Nr 413/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                    
27 maja 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi chorobowej członkowi samorządu 
(O.Z.).

30) Uchwały Nr 414/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                    
27 maja 2021 roku w przedmiocie przyznania 
jednorazowej zapomogi specjalnej z tytułu 
śmierci Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych z powodu choroby COVID-19.

31) Uchwały Nr 415/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                    
27 maja 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych i zapomóg specjalnych 
z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
członkom samorządu.

32) Uchwały Nr 416/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia                    
27 maja 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.

33) Uchwały Nr 417/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 maja 2021 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

34) APEL Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z dnia 27 
maja 2021 r. w sprawie: sprzeciwu 
wobec likwidacji Centrum Kształcenia 
Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych 

W określonym terminie tj. w dniu 27 maja 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  
20 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały 
zostały przyjęte następującą ilością głosów „za”:

-  Uchwały od Nr 355 do Nr 417/2021/VII  
-  20 głosów „za”

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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Protest Ogólnopolskiego Związku Zawodowego  
Pielęgniarek i Położnych

mgr piel. Katarzyna Sadowska

Specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej, Kliniczny Oddział  
Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu

12 maj – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, obchodzony na świecie 
od 1973r. Data jest szczególna – w tym dniu urodziła się prekursorka współczesnego 
pielęgniarstwa – Florencja Nightingale. Dzień, który powinien być dla każdej pielę-
gniarki i położnej szczególnym świętem, w tym roku stał się dniem ich sprzeciwu. Pro-
testu przeciwko deprecjonowaniu zawodu pielęgniarki i położnej przez kolejne rządy.

12 maja 2021r. w Warszawie odbył się ogól-
nopolski protest przedstawicielek obu zawo-
dów. Miał on na celu zwrócenie uwagi społe-
czeństwa na problemy z jakimi borykają się 
pielęgniarki i położne: niskim uposażeniem, nie 
przestrzeganiem norm zatrudnienia oraz zbyt 
małą liczbą młodych adeptów wchodzących 
do zawodu w stosunku do znacznie większej 
liczby pielęgniarek i położnych zdobywających 
uprawnienia emerytalne. Data protestu nie zo-
stała wybrana przypadkowo. Z jednej strony 
tego dnia obchodzimy swoje święto, z drugiej 
– miałyśmy nadzieję, że nasz sprzeciw wobec 
polityki płacowej oraz sposobów jej realizacji 
przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, zo-
stanie w końcu dostrzeżony.

Protest miał jak najbardziej charakter po-
kojowy. Ze względu na obostrzenia epide-
miologiczne protestujące przemieszczały się  
w niewielkich grupach, rozdawały ulotki i ga-
zetki informujące o sytuacji polskich pielęgnia-
rek i położnych, głośno (przez megafony, przy 
akompaniamencie syren) wyrażały swój sprze-
ciw.  Mieszkańcy Warszawy przyjęli naszą ma-
nifestację spokojnie. Wielu wyrażało poparcie  
i zainteresowanie naszymi postulatami, nie-
którzy – ignorowali. Nie spotkałyśmy się za to  
z niechęcią czy też wrogością. 

         
 Byłyśmy zdecydowane. Byłyśmy zdetermi-

nowane. Było  nas niewiele. Wiadomo – sytu-
acja epidemiologiczna nie skłania do licznych 
manifestacji. Ale z całej Polski pielęgniarki  
i położne zamieszczały na portalach interneto-
wych słowa poparcia dla nas, zgromadzonych 
w Warszawie.

Niestety. Po raz kolejny nasz głos został zi-
gnorowany. Nikt z rządzących do nas nie wy-
szedł. Nikt decyzyjny nas nie wysłuchał. Nad 
naszą sprawą pochyliło się tylko kilku naszych 
przedstawicieli zasiadających w Sejmie i Se-
nacie. To oni z nami porozmawiali, wysłuchali  
– w blasku fleszy. Tylko nieliczne stacje tele-
wizyjne, radiowe i portale informacyjne wspo-
mniały o naszym proteście.

Dzień później, tj. 13 maja odbyło się nad-
zwyczajne posiedzenie Zarządu Krajowego OZ-
ZPiP, mające na celu ustalenie harmonogramu 
dalszych działań, związanych z prowadzeniem 
sporów zbiorowych i akcji protestacyjnych na 
poziomie lokalnym i krajowym. Do posiedzenia 
Zarządu dołączyli także Minister Zdrowia Adam 
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Niedzielski i Wiceminister Maciej Miłkowski. 
Zamiast dialogu przedstawicielki naszych za-
wodów usłyszały, że reprezentanci władz rzą-
dzących  oczekują od Związku rezygnacji z do-
tychczas zgłoszonych postulatów i stanowisk, 
związanych z poprawą warunków pracy i płacy 
pielęgniarek i położnych. Kolejne spotkanie, 
które odbyło się 17 maja 2021 r. tylko udowod-
niło niewiedzę Ministra Zdrowia na temat sytu-
acji panującej w polskim pie-
lęgniarstwie – jego zdaniem 
liczba pielęgniarek aktywnych 
zawodowo jest wystarczająca 
a pieniędzy na podwyżki dla 
naszej grupy zawodowej po 
prostu brak.

Tymczasem w grupie ak-
tywnych zawodowo pielęgnia-
rek mamy ponad 60 tysięcy 
koleżanek, które nabyły już 
uprawnienia emerytalne. Już 
wkrótce kolejne 10 tys. rów-
nież będzie mogło przejść na 
emeryturę. Rocznie studia  
o profilu pielęgniarskim koń-
czy ok. 5 tysięcy absolwentów, 
z czego niecała połowa podej-
muje aktywność zawodową. 
Sytuacja w zawodzie położnej 
wygląda jeszcze gorzej. Jest 
ich dużo mniej, a ich kierunek 
nie należy do obleganego przez 
młodych ludzi. Pielęgniarki  
i położne, w wielu przypad-
kach, pracują po 200 – 300 
godzin miesięcznie. Nie dla-
tego, ze są pazerne. Tyl-
ko dlatego, że pensja, jaką 
otrzymują jest po prostu nie-

wystarczająca na zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb ich rodzin. Równocześnie wy-
starczyłoby, żeby wszystkie osoby pracujące 
na dodatkowe etaty na okres kilku tygodni 
z nich zrezygnowały. I podjęły pracę tylko  
w jednym ośrodku. System ochrony zdrowia  
w Polsce padłby.

Mimo to rządzący wciąż uważają, że nie ma 
problemu. 

27 maja 2021r. na posiedzeniu połączonych 
komisji sejmowych: Komisji Zdrowia i Komi-
sji Finansów Publicznych posłowie odrzucili 
wszystkie, korzystne dla medyków poprawki, 
zgłoszone do rządowego projektu nowelizacji 
ustawy o sposobie ustalania najniższego wyna-
grodzenia zasadniczego niektórych pracowni-
ków, zatrudnionych w podmiotach leczniczych. 
Tym samym zrównano płace pracowników nie-
medycznych (o innym zakresie odpowiedzial-
ności) z medycznymi. Co więcej, pielęgniarki 
z wykształceniem wyższym pielęgniarskim  
I stopnia zostały płacowo zrównane z pracow-
nikami niemedycznymi, ale wykonującymi czyn-
ności zawodowe w systemie ochrony zdrowia,  
z wykształceniem średnim. Dodatkowo, jedy-
nym kryterium płacowym uwzględnionym w wi-
dełkach płacowych jest tylko wykształcenie.

7 czerwca OZZPiP zapowiedział ogólnopol-
ski strajk ostrzegawczy w szpitalach. Co będzie 
dalej? Nie wiadomo. 
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Opinia prawna  

w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do 
obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych 

 

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.) wykonanie 
obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym  
w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego. 

Należy podkreślić, że uprawnionymi do wykonywania lekarskich badań kwalifikacyjnych są osoby 
posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r.  
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 514). Zarówno sama ustawa  
o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi, jak i rozporządzenie Ministra Zdrowia  
z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 753 
ze zm.) nie przewidują surowszych warunków w tym zakresie. 

Równocześnie jednak w aktualnym stanie prawnym osoby inne niż wykonujące zawód lekarza, nie są 
uprawnione do przeprowadzenia lekarskich badań kwalifikacyjnych w celu wykluczenia 
przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego (lub zalecanego) szczepienia ochronnego. W związku 
z powyższym w aktualnym stanie prawnym pielęgniarki i położne nie są uprawnione do dokonywania 
badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych.  

Jakkolwiek zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw krąg osób uprawnionych do wykonywania 
badań kwalifikacyjnych ma zostać rozszerzony również na pielęgniarki i położne, to jednak  
w aktualnym stanie prawnym do przeprowadzania lekarskich badań kwalifikacyjnych w celu 
wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego (lub zalecanego) szczepienia ochronnego 
uprawnione są wyłącznie osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza. 

Powyższe uwagi nie dotyczą uprawnienia do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych w celu 
wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19.  

 

 

Bartłomiej Achler 

adwokat 
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Warszawa, dnia 14 kwietnia 2021 r.  

 

 

 

Opinia prawna  

w sprawie uprawnień pielęgniarek i położnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do 
szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 

 

Stosownie do postanowień art. 21c ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, z późn. zm.)  
w przypadku wystąpienia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego 
z powodu COVID-19, wykonanie szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 jest 
poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do jego 
wykonania przeprowadzanym przez lekarza lub osobę posiadającą kwalifikacje określone  
w przepisach wydanych na podstawie ust. 5. 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 kwietnia 2021 r. w sprawie kwalifikacji osób 
przeprowadzających badania kwalifikacyjne i szczepienia ochronne przeciwko COVID-19  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 668) do kręgu osób uprawnionych do przeprowadzania badań 
kwalifikacyjnych w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego 
przeciwko COVID-19 dodane zostały m.in. osoby, które wykonują zawód pielęgniarki lub 
położnej (§2 pkt 1 rozporządzenia).  

Dodatkowo badania kwalifikacyjne może wykonywać również osoba kształcąca się na 
trzecim roku studiów na kierunku pielęgniarstwo i uzyskała dokument potwierdzający 
posiadanie umiejętności kwalifikowania do szczepień, wydany przez uczelnię prowadzącą to 
kształcenie, oraz przeprowadza badanie kwalifikacyjne pod nadzorem lekarza albo lekarza 
dentysty, pielęgniarki, położnej, felczera, ratownika medycznego lub higienistki szkolnej. 

W świetle § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia należy uznać, że jedynym kryterium, na podstawie 
którego oceniane są kwalifikacje do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych jest 
wykonywanie zawodu pielęgniarki, położnej.  

Biorąc z kolei pod uwagę treść art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki  
i położnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 479 ze zm.) prawo przeprowadzania badań kwalifikacyjnych 
w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia ochronnego przeciwko 
COVID-19 przysługuje: 
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NOWE UPRAWNIEN IA
P I E LĘGNIAREK I  POŁOŻNYCH

PRZED EPIDEMIĄ  W TRAKCIE EPIDEMII

kwal i f ikacja
do szczepień  

szczepienie 
kwal i f ikacja

do szczepień  
szczepienie 

 
Wed ług rozporządzenia  Min ist ra  Zdrowia z  dnia  9  kwietn ia  2021  r .  w sprawie
kwal i f ikacj i  osób przeprowadzających badania  kwal i f ikacyjne i  szczepienia

ochronne przeciwko COVID-19 każda pielęgniarka i  po łożna w czas ie  pandemi i
może kwal i f ikować  do szczepień  przeciw COVID-19,  bez dodatkowych szkoleń .

UPRAWNIENIA DO SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH

Pielęgniarka i Położna 

Lekarz

Lekarz dentysta,
Ratownik medyczny

Diagnosta, Farmaceuta,
Fizjoterapeuta

Higienistka szkolna

Student 5 albo 6 rokukierunku
lekarskiego lub 3 roku

pielęgniarstwa I stopnia 

W trakcie
epidemii

Przed 
epidemią

Bez szkolenia Bez kursu

Bez szkolenia Bez kursu

Bez szkolenia Bez kursu

Po szkoleniu Po kursie

Bez szkolenia Po kursie

Pod nadzorem

Felczer 

Szczepienie 
przeciw Covid-19Szczepienie

Kwalifikacja 
do szczepienia

Bez szkolenia

Kwalifikacja 
do szczepienia

przeciw Covid-19

Bez kursu
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CUD DRUGIEGO ŻYCIA
Pierwszy pacjent w Polsce a ósmy w świecie 
doświadczył przeszczepu płuc po covidowych

mgr Joanna Duda
Specjalista  pielęgniarstwa operacyjnego  

Blok Operacyjny Kardiochirurgii 
  Śląskie  Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Pan Grzegorz, 45 – letni pacjent pierwsze objawy choroby zauważył 16.06.2020 r. Miał 
męczący suchy kaszel i gorączkę 38 st. C od kilku dni. W związku z tym następnego 
dnia wykonał test w kierunku SARS-CoV-2, który dał wynik dodatni. 

W kolejnych dniach stan chorego pogar-
szał się bardzo dynamicznie, pomimo bardzo 
dobrej formy przed chorobą i braku chorób 
współistniejących.

20.06.2020 mężczyzna został przyjęty na 
Oddział Intensywnej Terapii Szpitala Jedno-
imiennego w Tychach z objawami ciężkiej 
duszności spoczynkowej, tachypnoe 30/min  
i wymuszoną pozycją ortopnoe. W dniach 20-
24.06.2021 zastosowano leczenie Remdesivi-
rem, niestety bez poprawy. W kolejnych dobach 
wartości gazometrii pogarszały się przyjmu-
jąc wartości pO2: 130 mmHg – 99mmHg – 
86mmHg – 72mmHg – 58mmHg; D – dimery 
680 ng/ml – 8183 ng/ml (N: 0-198); CRP: 274 
mg/l – 67mg/l; Angio-TK tętnic płucnych nie 
wykazało cech zatorowości płucnej ale 90 pro-
cent miąższu płucnego zajęte było zaawanso-
wanymi zmianami pod postacią mlecznej szy-
by i włóknienia. 

27.06.2020 zastosowano 3j FFP od ozdro-
wieńcza (rekonwalescencyjne osocze), Are-
chin, Kaletra, Dexamethason, Biotraxon, 
Acard, Plavix, HNF, ACC, Pulmicorct, Ventolin. 
NIV Fi O2 100 procent, ale pomimo tego stan 
się pogarszał a wyniki gazometrii nakazywały 
intubację chorego; pO2: 96 mmHg – 88mmHg 
– 73mmHg – 66 mmHg; pCO2: 37mmHg – 40 
mmHg – 53mmHg – 59mmHg. 

02.07.2020 przetransportowano cho-
rego w stanie bardzo ciężkim do Szpitala 
Uniwersyteckiego w Krakowie, ponieważ 
mechaniczna wentylacja w pełnej sedacji na 
maksymalnych nastawach respiratora z zasto-
sowaniem prone position była niewystarczają-
ca. W dniu 03.07.2020 konieczne było założe-
nie ECMO V-V z rzutem 4l/min. O2 i FiO2 100 
procent. Kaniula pobierająca umiejscowiona 
w żyle udowej wspólnej prawej 23 Fr 55 cm 
podająca w żyle szyjnej wewnętrznej prawej  
21 Fr 23 cm. 

ECMO – Extra Corporeal Membrane Oxyge-
nation jest techniką pozaustrojowego utleno-

wania krwi, więc pozwala zastąpić ciężko nie-
wydolne płuca. Zastosowanie tego urządzenia 
samo w sobie nie leczy niewydolnego narządu, 
ale daje czas potrzebny do wyzdrowienia lub 
przeszczepienia. Technika ECMO jest bardzo 
inwazyjną i ryzykowną terapią, stosuje się ją w 
sytuacji kiedy wszystkie inne sposoby leczenia 
zostały już wyczerpane. 05.07.2020 ze wzglę-
du na stale pogarszając się stan Pana Grze-
gorza do układu ECMO dołączono terapię ner-
kozastępczą z powodu niewydolności nerek, 
która na szczęście okazała się przemijająca. 
Nikt z rodziny Pana Grzegorza nie zdawał sobie 
sprawy, że będzie aż tak źle. Każdy dzień to 
była walka o przetrwanie. Stale pogarszała się 
podatność płuc.

 17.07.2020 pierwszy ujemny wynik PCR 
RNA SARS-COv-2. 

18.07.2020 krwawienie do drzewa oskrze-
lowego. 

ECMO 2,8-3,0 l/min. W TK głowy brak cech 
krwawienia ani niedokrwienia. W TK płuc za-
awansowane zmiany śródmiąższowe z obrazem 
plastra miodu i mlecznej szyby oraz obszarami 
niedodmy. Minęły trzy tygodnie choroby - trzy 
kolejne wyniki PCR RNA SARS-COv-2 ujemne. 
Po odstawieniu środków sedujących pacjent 
odzyskiwał przytomność i poruszał wszystki-
mi kończynami co pozwalało twierdzić o bra-
ku uszkodzenia neurologicznego. W czwartym 
tygodniu leczenia ECMO z powodu nieodwra-
calnej niewydolności płuc zapadła decyzja  
o potrzebie wykonania pilnego przeszczepu płuc  
u Pana Grzegorza.    

27.07.2020 Pacjent został przetrans-
portowany na ECMO i wentylacji mecha-
nicznej do Ośrodka transplantacyjnego 
- Śląskiego Centrum Chorób Serca w Za-
brzu.

 Rozpoczęła się walka z czasem. Życie Pana 
Grzegorza mogło uratować już tylko przeszcze-
pienie płuc.  Uzupełniono badania konieczne 
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do kwalifikacji, odłączono sedację, 30.07.2020 
– ekstubowano chorego. Pan Grzegorz był w 
pełnym kontakcie logicznym, karmiony był 
doustnie i stale rehabilitowany. Chory wyraził 
świadomą zgodę na przeszczepienie płuc. Po 
pacjencie było widać jak bardzo choroba odci-
snęła na nim swoje piętno. Blada skóra i słabe 
mięśnie - świadczyły jak ciężką walkę już sto-

czył, ale jeszcze wiele było przed nim. Gdyby 
nie aparatury podtrzymujące życie nie było by 
Go między nami dzisiaj. U nas czekał na trans-
plantację dosłownie TYLKO kilka dni aż pojawił 
się DAWCA. 

31.07.2020 wreszcie dzięki znalezieniu 
dawcy zgodnego grupowo i odpowiedniego an-
tropometrycznie można było wykonać opera-
cję transplantacji płuc. Zabieg trwał kilkana-
ście godzin. 

Klem u dawcy założono o godzinie 19:00. 
Płuco lewe odklemowano o 00:45 (całkowity 
czas klemu 5 godzin 45 minut) natomiast płu-
co prawe odklemowano o 4:10 (całkowity czas 
klemu 9 godzin 10 minut). ECMO zostało wy-
szczepione na sali operacyjnej po DLT. Pierw-
sza gazometria: pH 7,35l; pO2 233; pCO 254; 
przetoczono: 6j KKCz, 4j FFP, 1op KKP. Cały 

zespół w składzie kilkudziesięciu osób pra-
cował bardzo intensywnie przez wiele godzin  
w bardzo dużym skupieniu i stresie a jedno-
cześnie w pełnym panowaniu nad sytuacją. 

Pomimo dużego doświadczenia transplanto-
logów, wiele sytuacji i okoliczności zaskoczyło 
zespół w czasie tej operacji. Np. pomimo zgod-
ności antropometrycznych dawcy i biorcy oka-
zało się, że rozmiar biorcy vs. (versus łac „w 
stosunku do”) dawcy (rozmiar wnętrza klatki 
piersiowej biorcy był zbyt mały w stosunku do 
płuc dawcy, wymusił konieczność redukcji płuc 
dawcy. Płuca biorcy miały liczne krwiaki wielko-
ści 1-2 cm pokrywające znaczną powierzchnię 
obu płuc, były znacznie zmniejszone, zwątro-
białe, restrykcyjne z powodu procesu włók-
nienia, który zachodzi w przebiegu zapalenia 
wywołanego SARS-COv-2. W żaden sposób nie 

Fot. Sala operacyjna mukowiscydozy SCCS w Zabrzu

Fot. Płuca uszkodzone przez SARS-COv-2.
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przypominały tkanki, która jest elastyczna, de-
likatna i miękka jaką są zdrowe płuca.

Operacja Pana Grzegorza była pierwszą 
operacją wykonaną w Polsce i po raz pierwszy 
widzieliśmy płuca uszkodzone przez COVD-19.  

Po zakończonej operacji chory został prze-
kazany na Oddział Transplantacji Płuc. Dla ca-
łego personelu był to również stres, ponieważ 
COVID-19 był nieznaną dotychczas chorobą. 
Przeszczepione płuca podjęły funkcje bardzo 
dobrze. Po powolnej redukcji respiratora na-
stąpiło zatrzymanie sedacji po 24 godzinach 
od DLT (transplantacja obu płuc). W trzeciej 
dobie pacjent był ekstubowany. RTG płuc nie 
wykazały żadnych wątpliwości, że wszystko 
jest prawidłowo.  Wynik badania histopatolo-
gicznego wykazał śródmiąższowe zapalenie 
płuc z zaawansowanym włóknieniem przegród, 
rozplem pneumocytów typu 2. Ogniskowa me-
taplazja płaskonabłonkowa nabłonka oskrzeli. 
Obliteracja części tętnic i tętniczek. Widoczny 
zorganizowany wysięk w części pęcherzyków 

(organizing pneumonia). PCR RNA SARS. 
Pojawiły się wątpliwości czy chory da radę 

się wyrehabilitować i wrócić do normalnego 
funkcjonowania. Praca Pana Grzegorza i ze-
społu pielęgniarskiego oraz fizjoterapeutycz-
nego była pracą tytaniczną. Rehabilitacja trwa-
ła cały dzień od godz. 6:00 do prawie 23:30. 

Dostosował się do wszystkich zaleceń lekar-
skich, farmakologicznych, rehabilitacyjnych. 
Motywacja do pracy pacjenta była ogromna. 
Bowiem czekał na narodziny swojego drugiego 
dziecka i chciał być pomocną ręką dla swojej 
żony w tych pięknych, ale trudnych chwilach. 

Pacjent z normalizacją wszystkich parame-
trów biochemicznych, z prawidłowym wynikiem 
radiologicznym, UKG prawidłowym, typowy-
mi lekami, z dalszymi zaleceniami rehabilita-
cyjnymi po 6 tygodniach został wypisany do 
domu. Zwycięstwo! Nie tylko pacjent, ale i cała 
rodzina uratowana. Wspólnym wysiłkiem wielu 
osób.

Pan Grzegorz jest bardzo wdzięczny Daw-
cy i rodzinie Dawcy, (która na zawsze zostanie 
anonimowa) za to, że zgodzili się oddać na-
rządy do transplantacji swojej bliskiej osoby. 
Nigdy nie zapomni o ludziach, którzy ofiarowali 
mu najcenniejszy dar. Dar drugiego życia. Jak 
sam mówi. Już niedługo rocznica Zmartwych-
wstania.   

Pandemia to nie tylko choroba, która wy-
wiera piętno na nasz organizm. Ale to jest 
także próba dla społeczeństwa. Próba naszej 
solidarności i odpowiedzialności za drugiego 
człowieka. Tutaj nie ma miejsca na egoizm. Nie 
każdy z nas może przejść tę chorobę łagodnie, 
niektórzy muszą zapłacić najwyższą cenę. 

Aktualnie w Śląskim Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu jest:

-  12 przyjętych chorych do Transplantacji 
Płuc z ciężkimi po Covidowym uszkodze-
niem płuc (ECMO i / lub MV);

- 7 DLT wykonano, 5 pacjentów żyje z prze-
szczepionymi płucami (więcej tylko Wie-
deń);

- 5 wszczepiono ECMO i ekstubowano  
(3 z nich już wypisano do domu 2 w od-
dziale bez konieczności DLT).

- aktualnie 20 pilnych chorych na aktywnej 
liście oczekujących na przeszczepienie płuc 
z powodu Covid-19, wszyscy na ECMO

Dzisiaj walczymy z Covidem, ale w przyszło-
ści przyjdzie nam stoczyć równie ciężką walkę 
z powikłaniami i mocno uszkodzonymi płuca-
mi po przechorowaniu tej ciężkiej choroby co  
w przypadku znacznej części chorych będzie 
wymagało transplantacji.

Fot. Płuca dawcy

Autorka artykułu dziękuje za udostępnienie materiału i możliwość podzielenia się wiedzą  
i emocjami dotyczącymi przeszczepu płuc u pacjenta z Covid-19

Artykuł został napisany za zgodą Kierownictwa Oddziału Transplantacji Płuc z Pododdziałem Mukowiscy-
dozy, z Pododdziałem Chirurgii Klatki Piersiowej i Pododdziałem Chorób Płuc w Śląskim Centrum Chorób 
Serca w Zabrzu
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Komunikacja jako ważny element  
warunkujący zarządzanie konfliktem w organizacji

Dr n. med. Edyta Kędra  
Adiunkt Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie, Instytut Medyczny

Dr n. o zdr. Piotr Jerzy Gurowiec
 Adiunkt Uniwersytet Opolski Instytut Nauk o Zdrowiu Wydziału Nauk o Zdrowiu,  

Specjalista Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

Umiejętności porozumiewania się określają stosunki między ludźmi, a także wpły-
wają na poczucie własnej wartości, pełniąc istotną rolę w różnych aspektach codzien-
nego życia. Są one niezmiernie ważne z punktu widzenia prawidłowej realizacji funk-
cji kierowniczych, w kierowaniu zespołami pracowniczymi, w tym również zespołem 
pielęgniarskim. Umiejętność porozumiewania się określa stosunki między ludźmi i 
wpływa na poczucie własnej wartości. Brak takiej umiejętności może powodować za-
burzenia kształtu uczuć i działania, wrażliwości, co w konsekwencji może prowadzić 
do samotności i poczucia bezsilności, niezadowolenia z pracy i rozczarowania w życiu 
osobistym. 

Każda interakcja z drugim człowiekiem to 
nadawanie i odbieranie komunikatów werbal-
nych i niewerbalnych. Pielęgniarki pełniące 
funkcje kierownicze powinny mieć świado-
mość, w jaki sposób osiągać zamierzone re-
zultaty podczas prowadzenia rozmów, znać 
czynniki usprawniające lub zakłócające proces 
komunikowania się. 

Kontakt 

Komunikat

 

     
 szumy

Nadawca   Kanał  Odbiorca 

 szumy

     

Sprzężenie zwrotne 

Rysunek 1. Model procesu komunikacji.

Do komunikacji potrzebne są przynajmniej 
dwie osoby, ponieważ komunikowanie się jest 
wzajemnym oddziaływaniem społecznym za 
pomocą komunikatów. W procesie komunikacji 
ważny jest  zarówno nadawca jak i odbiorca 
komunikatu, kod (język) jakim się oni posłu-
gują, kanał (środek komunikacji) przy pomo-
cy którego przekazywana jest informacja oraz 

sam komunikat. Brak któregokolwiek z wymie-
nionych elementów będzie powodował zakłó-
cenia w procesie komunikacji. 

Komunikacja jest skuteczna, gdy odbiorca 
rozumie informację zgodnie z zamierzeniami 
nadawcy, a intencja nadawcy jest jasna dla 
odbiorcy, który uważnie słucha, nie ocenia  
i osądza wypowiedzi nadawcy. Kanał to środek 
przekazywania informacji np. fale akustyczne 
lub świetlne. Szumem natomiast jest wszyst-
ko to, co zakłóca proces komunikacji zarów-
no na poziomie nadawcy, jak i kanału. Może 
on mieć związek z postawami, uprzedzeniami, 
przekonaniami, poglądami, doświadczeniami, 
przeżywanymi aktualnie emocjami. Szum sta-
nowią również różnego typu zaburzenia mowy. 
W kanale komunikacyjnym szumem może być 
również hałas z otoczenia, np. ruch uliczny, 
włączone radio lub telewizor, które mogą wpły-
wać na prawidłowy odbiór podawanego komu-
nikatu zarówno przez nadawcę, jak i odbiorcę.

Komunikacja międzyludzka występuje  
w wielu formach, dlatego też przyjmując okre-
ślone kryterium podziału, komunikowanie 
można podzielić: 

• ze względu na sposób i formę przeka-
zywania wiadomości - pisemne i ustne, 

• w zależności od tego, czy porozumiewa-
nie odbywa się „twarzą w twarz”, czy też 
za pośrednictwem mediów - bezpośred-
nie i pośrednie, 

• ze względu na stopień sformalizowania 
przepływu informacji - formalne i niefor-
malne, 
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• ze względu na charakter relacji łączącej 
nadawcę i odbiorcę - jednokierunkowe  
i dwukierunkowe, 

• biorąc pod uwagę status - symetryczne  
i niesymetryczne, 

• ze względu na reakcje ludzi - obronne  
i podtrzymujące, 

• z uwagi na cel - wewnętrzne i zewnętrz-
ne,

• ze względu na formę przekazu informa-
cji - werbalne i niewerbalne. 

Bariery pojawiające się w procesie komu-
nikowania się z innymi osobami są nieod-
łącznie towarzyszą temu procesowi. Griffin 
uważa, że w procesie komunikacji powstaje 
wiele przeszkód podczas przesyłania infor-
macji w kanale komunikacji przy kodowaniu 
i dekodowaniu. 

Tabela 1. Bariery komunikacji.
W relacjach pomiędzy współpracownikami, 

pomiędzy przełożonym a podwładnymi, wy-
jątkową rolę odgrywają umiejętności komuni-
kowania się. Są one szczególnie istotne przy 
informowaniu pracowników o polityce firmy  
i planach ich dotyczących. Komunikując się, 
zarządzający mogą korzystać z potencjału wie-
dzy i uzdolnień ludzi pracujących w organizacji 
w celu uzyskania efektu synergii. Aby umiejęt-
ności te spełniały swoje funkcje i przyczyniały 
się do usprawnienia pracy musi być spełnio-
nych wiele warunków. 

Właściwe przekazywanie informacji pełni 
funkcję motywacyjną, a także buduje klimat. 
Powinno się tym staranniej dobierać formę, 
w jakiej udzielane są informacje zwrotne, im 

bardziej informacje te są krytyczne. Dzięki po-
prawnej formie udzielania informacji w organi-
zacji podwładni wiedzą, co robią dobrze, znają 
swoje kompetencje, uzyskują rzeczową infor-
mację o popełnionych błędach. Jednocześnie 
jasno sprecyzowane wymagania pozwalają im 
na poprawienie niedociągnięć lub jeszcze lep-
sze wykonywanie zadań. Z kolei zarządzający, 
przekazując regularną informację zwrotną jest 
w stanie lepiej zarządzać zespołem oraz zwięk-
szać jego motywację do pracy. Dobrze udzielo-
na informacja zwrotna daje wobec tego szanse 
na obustronne i satysfakcjonujące porozumie-
nie oraz stanowi istotny fundament do budo-
wania trwałych kontaktów interpersonalnych. 

Nieprawidłowy, zaburzony przepływ infor-
macji często sprzyja występowaniu sytuacji 
konfliktowych w zespole pracowniczym, rów-
nież pielęgniarskim, a sam konflikt w zarzą-
dzaniu postrzegany jest jako nieunikniony i na-
turalny element pracy. Przez wiele lat konflikt 

był uznawany za zjawisko negatywne, 
które odbijało się na pracy zespołu. 
Obecnie wielu badaczy tego problemu 
uważa, że konflikt, który jest dobrze 
prowadzony może być wykorzystany 
dla dobra i rozwoju całego zespołu. 

Wspomniany już wcześniej Griffin 
opisuje konflikt jako brak zgody pomię-
dzy osobami, grupami lub organizacja-
mi, który ma bądź charakter osobisty, 
bądź jest powiązany z pracą zawodo-
wą. Przejawia się w różny sposób: od 
konkurowania, poprzez agresję, aż do 
wycofania. 

Jednym z kryterium klasyfikacji 
konfliktów jest następstwo wynikające 
z jego przebiegu. W związku z powyż-

szym dzieli ono konflikt na funkcjonalny oraz 
dysfunkcjonalny, którym wyznacznikiem jest 
efektywność organizacji. O funkcjonalności 
konfliktu świadczy również jego oddziaływanie 
na grupę. Niektórzy uważają, że to sposób kie-
rowania konfliktem może zwiększyć lub obni-
żyć efektywność organizacji.

Kierowanie konfliktem ma wpływ na to, ja-
kie będzie on miał następstwa - pozytywne 
czy negatywne. Konstruktywne zarządzanie 
konfliktem może wzmocnić organizację, a nie-
przemyślane działania mogą doprowadzić do 
destrukcji. Konflikt wywołujący napięcia i za-
kłócenia w pracy należy rozwiązać. Najskutecz-
niejszym sposobem rozwiązywania konfliktów 
są negocjacje. Stanowią one dwustronny pro-
ces komunikowania się. Jeśli bezpośrednie ne-

Nadawca

- sprzeczne lub niespójne 
sygnały

- brak wiarygodności
- niechęć do komunikowania

Odbiorca
- brak nawyku słuchania
- uprzedzenia 

Związki 
interpersonalne 
między nadawcą 
a odbiorcą

- semantyka- różnice 
językowe 

- różnice 
- różnice percepcji

Wpływ otoczenia
- szum
- przeciążenia informacją
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gocjacje nie zapewniają rozwiązania, a konflikt 
narasta, można stosować mediacje. Odbywa-
ją się one za pośrednictwem osoby neutralnej, 
czyli mediatora. Celem mediacji, podobnie jak 
i negocjacji, jest znalezienie rozwiązania, któ-
re satysfakcjonuje każdą ze stron. Ważne jest, 
aby każdą sytuację przeanalizować indywidu-
alnie i do niej dobierać metodę działania.

Występowanie konfliktu w zespole pielę-
gniarskim jest naturalnym elementem pracy w 
grupie. Zarządzanie nim niesie wiele następstw 
zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Ko-
rzyści należy upatrywać w poprawie komuni-
kacji oraz współpracy między personelem, czy 
w rozładowaniu emocji. 

Wielu badaczy uważa, że w zespole pie-
lęgniarskim występuje zjawisko konfliktu. 
Przykładem mogą być wyniki badań przepro-
wadzonych wśród personelu pielęgniarskiego 
zatrudnionego w Chorzowie, gdzie aż 70% ba-
danych jednoznacznie potwierdziło jego istnie-
nie w zespołach, w których na co dzień pracu-
ją. Zjawisko to potwierdzają również badania 
przeprowadzone w wielkopolskich szpitalach. 
Wzięło w nich udział 250 pracowników, w tym 
91% pielęgniarek. Wykazano w nich, że naj-
częstszymi przyczynami konfliktów w zespo-
le pielęgniarskim są: brak komunikacji wśród 
personelu pielęgniarskiego (24,1%) oraz nie-
zadowolenie z pracy (24,1%).

Inne kilkumiesięczne badania pozwoliły na 
wyrażenie przez badane pielęgniarki opinii na 
temat konfliktów występujących w środowi-
sku pracy i przybliżenie czynników je warun-
kujących. Uzyskane odpowiedzi na zadawane 
pytania przy pomocy kwestionariusza ankiety 
pozwoliły na ukazanie zjawiska konfliktu wśród 
personelu pielęgniarskiego. Wykazano, że do-
minującym problemem jest konflikt między 
pielęgniarką a zespołem pielęgniarskim, a jego 
najczęstszymi przyczynami są: brak komuni-
kacji oraz niezadowolenie. Dowiedziono w tym 
badaniu, że konflikty w zespole są rzadko ana-
lizowane, a najczęściej wykorzystywaną meto-
dą ich rozwiązywania jest współpraca.

Również w Stanach Zjednoczonych, w stanie 
Kalifornia przeprowadzono badania, których 
jednym z celów było dokonanie oceny wpływu 
konfliktu na jakość wykonywanej pracy przez 
personel pielęgniarski. Według 43,5% respon-
dentów występowanie zjawiska konfliktu ne-
gatywnie wpływało na jakość świadczonych 
usług przez pielęgniarki. Wyniki tych badań 
dowiodły również, że odpowiednia komunika-
cja oraz współpraca personelu pielęgniarskiego 

przyczyniają się do skutecznego rozwiązywa-
nia konfliktu, a także pozytywnie wpływają na 
atmosferę i relację zespołu pielęgniarskiego.

Sposób kierowania wpływa również na sa-
tysfakcję z pracy oraz rozwój zasobów ludzkich 
w pielęgniarstwie]. Zadowolenie pracownika 
z pracy to wynik zgodności między jego po-
trzebami a sposobem ich zaspokojenia przez 
pracodawcę. Składa się na nie wiele czynni-
ków zarówno o charakterze materialnym, jak i 
pozamaterialnym. Natomiast samo zadowole-
nie z pracy wpływa na motywację oraz rozwój 
zawodowy pracowników i warunkuje lojalność 
wobec pracodawcy. Wszystkie te elementy 
znajdują odzwierciedlenie w jakości świadczo-
nych usług. Natomiast niezadowolenie z pracy 
skłania personel do minimalizacji wysiłku na 
rzecz zakładu. 

Dobra współpraca w zespole zależy od po-
stawy, jaką prezentują pracownicy oraz od 
zaangażowania w wykonywanie zadań. Praca 
zespołowa wymusza czasami konieczność zre-
zygnowania z własnych ambicji, przyzwycza-
jeń i upodobań na rzecz norm obowiązujących 
w zespole. Z badań przeprowadzonych przez 
Ślusarską, Zarzycką i Dobrowolską wynika, że 
ważnym czynnikiem wpływającym na realiza-
cję opieki pielęgniarskiej i realizację zadań za-
wodowych jest atmosfera panująca w zespo-
le pielęgniarskim. Sytuacje konfliktowe mogą 
osłabić zespół, obniżać aktywność i zaangażo-
wanie pracowników. 

Według Nowakowskiej i Rasińskiej główną 
przyczyną pojawiających się konfliktów są: złe 
relacje interpersonalne panujące w zespole. 
Praca w zespole powinna opierać się na za-
sadzie partnerstwa, zaufania do kompetencji 
współpracowników. Jednak w sytuacji, gdy po-
jawiają się konflikty trudno myśleć o zgodnym 
współdziałaniu. Praca zespołowa jest również 
polem do konfliktów, którymi należy zarządzać 
z pożytkiem dla efektywności organizacji, jed-
nocześnie pamiętając, że  występowanie kon-
fliktu w zespole pielęgniarskim jest elementem 
pracy w grupie.

Czy można podać gotową receptę na dobre-
go zarządzającego. Można spróbować posiłku-
jąc się stwierdzeniem, że sukces w zarządzaniu 
zespołem pracowników osiąga ten, kto potrafi 
porozumiewać się z pracownikami, pozytywnie 
na nich wpływać, rozwiązywać konflikty oraz 
negocjować w trudnych sprawach. 
Piśmiennictwo u autorów
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SARS-CoV-2   
nowe wyzwanie dla Ośrodków Dializ

dr n o zdr. Anna Janus 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach , Wydział Pielęgniarstwa 

Stacja dializ Nephro Care Fresenius, ośrodek w Zabrzu  

Wybuch pandemii  SARS CoV- 2  znacząco wpłynął na stan zdrowia całego społe-
czeństwa. Wiele placówek medycznych  wprowadziło obostrzenia na rzecz społeczne-
go zdystansowania się, co przyczyniło się do faktu, iż  stacje dializ stanęły przed no-
wym wyzwaniem.  Mając na celu ochronę zdrowia zarówno personelu jak i pacjentów 
trzeba było wprowadzić nowe zasady funkcjonowania ośrodków, by móc nadal sku-
tecznie i zarazem bezpiecznie prowadzić terapię nerkozastępczą. Regularnie prowa-
dzona terapia hemodializą nie sprzyja jednak społecznemu dystansowi i może zwięk-
szać podatność na zachorowanie. 

Pacjenci poddani hemodializie są szczegól-
nie narażeni na działanie Covid -19 z dwóch 
powodów. Po pierwsze, gdy ogólne zalece-
nia mówią o tym, że aby unikać kontaktu  
z zarażonymi należy schronić się w domu, 
to chorzy poddani terapii nerkozastępczej są 
zmuszeni, by trzy razy w tygodniu podróżować 
z innymi osobami celem poddania się zabiego-
wi, co zwiększa ryzyko ekspozycji na wirusa. 

Po drugie chorzy nefrologicznie z uwagi 
na zmniejszoną odporność  i liczne choroby 
współistniejące  są bardziej narażeni na ryzyko 
występowania śmiertelnych powikłań niż zdro-
wa populacja.  Zapobieganie rozprzestrzenia-
niu się epidemii wirusa  wymaga wczesnego 
rozpoznawania i izolacji osób podejrzanych, co 
zobowiązało stacje dializ do wprowadzenia no-
wych zaleceń.   

Europejskie badania wskazały grupy chorych 
objętych ryzykiem zgonu w przypadku zara-
żenia wirusem Covid-19. W badaniach  prze-
prowadzonych przez ERA-EDTA (Europejskie 
Towarzystwo Nefrologiczne- Europejskie To-
warzystwo Dializacyjne i Transplantacyjne)  
na pacjentach dializowanych zaobserwowano,  
iż największą śmiertelność odnotowano w po-
pulacji chorych z PCHN (Przewlekłą Chorobą 
Nerek ), po 75 roku życia. Zgony obserwowa-
no wśród chorych z współistniejącym  nadci-
śnieniem tętniczym następnie cukrzycą. Wśród  
populacji 4000 badanych pacjentów dializo-
wanych, poddanych analizie  przez ERA-ED-
TA zaobserwowano iż jedna piąta z tych pa-
cjentów zmarła w ciągu 28 dni od rozpoznania  
zakażenia wirusem SARS-CoV-2, co wskazuje  
iż śmiertelność w populacji dializowanych cho-
rych może być wysoka i wymaga wprowadze-
nia dodatkowych obostrzeń związanych z nor-
malnym funkcjonowaniem ośrodków. 

Aby skutecznie zapobiegać rozprzestrzenia-
niu się wirusa należało przeanalizować w jakich 
sytuacjach należy wprowadzić ograniczenia. 
Stąd wprowadzono nowe zalecenia w zakresie: 

• Transportu chorych do ośrodka hemo-
dializ 

• Pobytu pacjentów na terenie stacji 
• Wczesnej identyfikacji osób potencjalnie 

zakażonych 
• Izolacji chorych Covid pozytywnych 
• Ochrony personelu 

Transport chorych do ośrodka hemodializ
Istotne jest, aby uświadomić pacjen-

tom, iż powinni się chronić wzajemnie i każ-
dy z osobna odpowiada za bezpieczeństwo 
innych współtowarzyszy leczenia. Zatem 
każdy chory został zobowiązany do kontro-
li temperatury ciała u siebie, co najmniej raz 
dziennie i obowiązkowo przed planowanym 
przyjazdem na zabieg hemodializy. W ra-
zie nieprawidłowości powinien powiadomić  
o tym fakcie  telefonicznie lekarza ośrodka dia-
liz, który zadecyduje o sposobie przybycia cho-
rego do centrum leczenia hemodializą. Lekarz 
podczas konsultacji telefonicznej diagnozuje 
pacjenta pod względem objawów świadczących 
o możliwej infekcji SARS-CoV-2 i podejmuje 
decyzje dotyczące następujących działań.

 W przypadku  podejrzenia  zakażenia  
u chorych w ustabilizowanym stanie klinicz-
nym należy zlecić wymaz PCR i odłożyć prze-
prowadzenie zabiegu hemodializy do momen-
tu uzyskania negatywnego wyniku. Gdy stan 
kliniczny chorego budzi podejrzenie, że  od-
stąpienie od wykonania zabiegu hemodializy 
może spowodować stan zagrożenia życia dla 
chorego najbezpieczniej jest, by  przywieźć  go 
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do ośrodka dializ transportem solowym i wy-
konać test antygenowy utrzymując dystans od 
innych pacjentów. Ważne jest by chorych,  u 
których mamy podejrzenie, że mogą być Covid 
dodatni izolować od pozostałej populacji diali-
zowanych pacjentów. 

 W razie dodatniego wyniku antygenowe-
go chory powinien zostać skierowany na ba-
danie metodą PCR celem weryfikacji i w razie 
potwierdzenia wyniku skierowany do oddziału 
covidowego  dedykowanego dla chorych leczo-
nych nerkozastępczo. Ponadto wszyscy chorzy 
i kierowcy transportu są zobowiązani do no-
szenia maseczek ochronnych. Kierowcy powin-
ni profilaktycznie mierzyć temperaturę cho-
rych wsiadających do osób już przebywających  
w karetce. Brak maseczki bądź odmowa jej za-
łożenia przez pacjenta powinny być powodem 
odmówienia transportu publicznego.  

Zdaniem profesora Gellerta, Krajowego Kon-
sultanta w dziedzinie nefrologii, każdy pacjent,  
u którego temperatura utrzymuje się  przez kilka 
dni ponad 38 ° C., ponadto towarzyszy temu kaszel  
i duszność powinien być po konsultacji z ośrod-
kiem dializ przekazany transportem własnym 
lub sanitarnym do odpowiedniego  oddziału 
zakaźnego, który zapewni mu ciągłość prowa-
dzenia terapii nerkozastępczej. Chory Covid 
podejrzany nie powinien przebywać w ośrodku 
dializ, razem z innymi potencjalnie zdrowymi 
pacjentami. 

Pobyt pacjentów na terenie stacji 
Wczesna identyfikacja osób  

potencjalnie zakażonych 

W związku z koniecznością ograniczenia 
kontaktów pacjentów między sobą należało 
ustalić nowe zasady przebywania chorych na 
terenie ośrodka. Dobrym rozwiązaniem jest  
takie rozplanowanie transportu chorych, by 
pacjenci przybyli do ośrodka dopiero wtedy 
gdy opuszczą go chorzy, którzy już zakończy-
li zabieg. Niestety znacznie to zwiększa kosz-
ty leczenia i wymaga wydłużenia czasu pracy 
ośrodków, dlatego wiele z nich musiało sobie 
poradzić z sytuacją gdy w stacji przebywają 
dwie zmiany pacjentów. 

Jeśli jest to możliwe powinno się ustalić 
osobne wejście dla chorych przybywających 
na zabieg a inne dla chorych opuszczających 
ośrodek. Jeśli nie ma takiej  możliwości należy 
wyznaczyć strefy wejścia i wyjścia przy pomo-
cy taśmy. 

Podczas przybycia pracownik stacji powinien 
po raz kolejny zmierzyć temperaturę wszystkim 
wchodzącym pacjentom i personelowi. Każdy 
po wejściu na teren jest zobowiązany zdezyn-
fekować ręce. Chorzy podczas oczekiwania na 
pomiar temperatury powinni zachować zale-
cany dystans. Aby zapobiec zgromadzeniom 
ustala się przyjazd karetek w odstępach cza-
sowych,  by zmniejszyć ilość pacjentów wcho-
dzących i przebywających w szatniach. Chory 
po przybyciu i przebraniu się powinien nie-
zwłocznie udać się na swoje stanowisko dia-
lizacyjne co pozwoli mu zachować dystans od 
innych pacjentów. Pacjenci u których  zaobser-
wowano wzrost temperatury ciała lub inne ob-
jawy mogące świadczyć o zarażeniu wirusem 
 SARS CoV-2 powinni być skonsultowani przez 
lekarza zanim zostaną wpuszczeni na teren 
obiektu. Lekarz może zadecydować o  wyko-
naniu  testu antygenowego celem szybkiej 
diagnostyki. Test przeprowadza się w izolatce. 
W razie dodatniego wyniku chory nie powinien 
zostać wpuszczony na salę gdzie przebywają 
inni pacjenci. Zgodnie z zaleceniem krajowe-
go konsultanta w dziedzinie nefrologii chory 
powinien zostać skierowany do ośrodka de-
dykowanego dla chorych nefrologicznych Co-
vid dodatnich, po uprzednim potwierdzeniu 
wyniku  testem genetycznym  metodą PCR .  
Gdy dochodzi do sytuacji, że pacjent u które-
go stwierdzono obecność wirusa miał kontakt  
z innymi chorymi zaleca się obserwację cho-
rych  lub wykonanie testu na obecność wirusa 
profilaktycznie.

 Zmieniono także zasady dla chorych trans-
portowanych do ośrodka przez rodzinę. Nie do-
puszcza się by osoby z rodziny przebywały na 
terenie stacji dializ. Pracownik stacji odbiera 
od rodziny chorego i poddaje go takiej samej 
procedurze jak każdego przybywającego. 

Po zakończonym zabiegu chory powinien 
niezwłocznie udać się do transportu strefą wy-
znaczoną dla osób opuszczających stację. Po-
między zabiegami hemodializy pacjentom nie 
wolno przebywać na terenie obiektu. W razie 
jakichkolwiek spraw należy się kontaktować  
z ośrodkiem dializ telefonicznie. W okresie 
pandemii nie prowadzi się także osobistych 
rozmów z rodzinami pacjentów, zalecany jest  
kontakt  wyłącznie telefoniczny. 

Zasady dializowania chorych  
Covid dodatnich, bezobjawowych 

Rozwój epidemii spowodował, iż stacje 
dializ stanęły po raz kolejny  przed nowym 
wyzwaniem. Wzrost zachorowań sprawił,  
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iż w ośrodkach dedykowanych dla chorych ne-
frologicznych  Covid dodatnich zaczęło brako-
wać miejsc. Zaleceniem krajowego konsultan-
ta w dziedzinie nefrologii ośrodki dializ musiały 
zorganizować prowadzenie zabiegów dla cho-
rych objawowych dla których nie było miejsca 
w dedykowanych ośrodkach i  tych objętych 
kwarantanną, co wymusiło stworzenie dedyko-
wanej zmiany chorym z Covid dodatnim.

 Chorzy Ci powinni być poddani zabiegowi  w 
czasie gdy na terenie ośrodka nie przebywają inni 
pacjenci. Ośrodki dializ zostały zatem zobowią-
zane do opracowania wytycznych postępowania 
 w takich przypadkach.  W zależności od stanu 
klinicznego chorego lekarz podejmuje decyzję 
o ilości dializ tygodniowo. Zaleca się by zmniej-
szyć ilość zabiegów do minimum. Pacjenta i 
jego rodzinę  należy poinformować telefonicz-
nie o zasadach zachowania się po przybyciu do 
ośrodka i w czasie zabiegu. Chory powinien do 
ośrodka przybyć własnym transportem albo 
samodzielnie, albo przy pomocy domowników.  
Publiczna opieka zdrowotna nie była w stanie 
zapewnić pacjentom dializowanym objętych 
kwarantanną transportu publicznego, wskutek 
tego dzięki interwencji krajowego konsultanta 
w dziedzinie nefrologii, Główny Inspektor Sa-
nitarny zalecił Powiatowym Stacjom Sanitarno 
–Epidemiologicznym  obligatoryjne zdejmowa-
nie kwarantanny z chorych i ich rodzin na czas 
transportu do ośrodka dializ. 

Po przybyciu na miejsce  pacjent nie powi-
nien opuszczać samochodu zanim pracownik 
stacji , go o to nie poprosi. Przed wejściem do 
ośrodka chory powinien otrzymać nową ma-
seczkę i założyć rękawiczki ochronne. Na teren 
ośrodka nie wolno choremu zabierać żadnej 
torby i spożywać posiłków. Po kwalifikacji przez 
lekarza  pacjent udaje się najkrótszą trasą do 
miejsca dializacyjnego, niczego po drodze nie 
dotykając. 

Do wykonania dializy powinno się wyznaczyć 
miejsce z którego należy usunąć wszelki zbęd-
ny sprzęt i w czasie gdy na terenie obiektu nie 
przebywają chorzy ujemni. Pielęgniarka przy-
gotowując stanowisko powinna  przygotować 
wszystko co niezbędne do wykonania zabiegu  
by nie opuszczać wyznaczonego miejsca do 
momentu rozebrania się z kombinezonu.  Per-
sonel stacji dializ musiał zostać przeszkolony 
jak ubierać i przede wszystkim jak  rozbierać 
kombinezon. W trakcie trwania zabiegu pie-
lęgniarki ograniczają czynności wykonywane 
przy chorym do minimum. Wszelkie parame-
try zabiegu są zapisywane tylko elektronicz-

nie a klawiatura komputera  powinna zawierać 
osłonkę którą można poddać dezynfekcji.  Po 
zabiegu chory zostaje odprowadzony do wyj-
ścia i przekazany rodzinie przez pielęgniarkę. 
Nie powinien dotykać klamek i drzwi oraz po-
winno się wybrać najkrótszą trasę do wyjścia. 
Po opuszczeniu przez chorego sali pielęgniarka 
jest zobowiązana do przeprowadzenia dezyn-
fekcji całego pomieszczenia. Zaleca się by pod-
czas  dezynfekcji było stale otwarte okno. Cały 
sprzęt który został użyty do wykonania zabie-
gu nie podlega segregacji tylko zostaje sklasy-
fikowany jako skażony. Stale powinno praco-
wać urządzenie do dezynfekcji powietrza. Cała 
droga, którą przebył chory musi być poddana 
dezynfekcji. Dezynfekcja musi być udokumen-
towana. Wszelkie wykonane etapy dezynfekcji 
muszą być potwierdzone podpisem pielęgniar-
ki wykonującej. Po wykonaniu wszelkich czyn-
ności mających na celu dezynfekcję otoczenia 
, w strefie wyznaczonej śluzą należy dopiero 
zdejmować kombinezon z zachowaniem za-
sad zawijania kombinezonu  do środka by nie 
ulec skażeniu. Pielęgniarka powinna  skorzy-
stać z prysznica i umyć włosy przed opuszcze-
niem ośrodka.   Jeśli podczas trwania zabiegu 
stan chorego budzi podejrzenia i obserwuje 
się objawy mogące świadczyć o pogorszeniu 
się stanu klinicznego pacjenta należy dążyć do 
znalezienia mu miejsca celem  hospitalizacji 
w ośrodku dedykowanym dla chorych nefrolo-
gicznych. Jeśli okoliczne ośrodki nie posiadają 
wolnych miejsc , w takiej sytuacji należy roz-
ważyć przekazanie chorego do ośrodka odle-
głego. Szczególnie należy zwrócić uwagę na 
grupy osób u których zaobserwowano zwięk-
szoną śmiertelność w badaniu ERA- EDTA.  
U chorych stabilnych, w dniach bez dializ le-
karz ośrodka powinien telefonicznie skonsul-
tować chorego, by się upewnić czy objawy 
świadczące o infekcji SARS-CoV-2 się nie nasi-
liły. Opracowane standardy mogą być pomocne  
w przypadku pojawienia się kolejnych pande-
mii i znacznie wzbogaciły doświadczenie zawo-
dowe personelu. Dzięki nim w wielu ośrodkach 
w Polsce mimo pracy z chorymi obciążonymi 
wieloma chorobami  udało się uniknąć ogniska 
zakaźnego, a liczba zgonów z powodu infekcji 
SARS- CoV- 2 była niewielka.  
Środki ochrony osobistej stosowane pod-
czas dializy w chorego Covid dodatniego 

Podczas pracy z pacjentem Covid dodatnim 
pielęgniarka musi przede wszystkim zadbać 
o własne bezpieczeństwo, dlatego zaleca się 
przed rozpoczęciem pracy zostawić w szatni 
zegarek, telefon  i wszelką biżuterię oraz spiąć 



34

włosy. Zwarzywszy,  iż po wejściu do sali diali-
zacyjnej nie wolno wychodzić do momentu za-
kończenia przez chorego zabiegu,  posprząta-
nia i zdezynfekowania  otoczenia ważne jest by 
przed ubraniem się w kombinezon skorzystać 
z toalety i napić się. Przed ubraniem kombi-
nezonu należy go przejrzeć czy nie ma w nim  
jakiś uszkodzeń. Pracownik ubrany w odzież 
podstawową zaczyna procedurę od zakłada-
nia maseczki FFP-3 dbając o to by każdy brzeg 
maseczki ścisłe przylegał do  twarzy. Rozstaw 
gumek ustawiamy dogodnie do samopoczu-
cia. Na włosy zakłada się fizelinowy  czepiec 
ochronny, dzięki któremu włosy są uchwycone 
w całości. Następnie zakłada się kombinezon  
dbając o to by gumki założyć za kciuki. Po za-
pięciu zamka kombinezon zakleja się, zapew-
niając szczelnie zamknięty układ. Zakłada się 
rękawice ochronne i ochraniacze na obuwie 
oraz zabezpiecza taśmą by nie uległo rozsz-
czelnieniu podczas pracy. Na sam koniec za-
kłada się przyłbicę. 

Rękawice przylegające do kombinezonu 
są niezmienne. Pielęgniarka po dezynfekcji 
ich zakłada na nie kolejne wymieniając je tak  
często, by nie doprowadzić do skażenia jakie-
gokolwiek miejsca na terenie ośrodka. Zdej-
mując kombinezon należy pamiętać o tym by 
wywijać go do środka, by elementy  skażone 
nie były dotykane przez pracownika.  Każdy 
element stroju należy wyrzucić do worka ska-
żonego. Przed opuszczeniem stanowiska nale-
ży zdezynfekować dłonie. Przed puszczeniem 
ośrodka zaleca się kąpiel i umycie włosów. Dia-
lizując pacjenta Covid dodatniego 
należy zadbać o jego bezpieczeń-
stwo podczas zabiegu, natomiast 
zanim opuści się stanowisko pracy 
należy wykonać wszelkie procedu-
ry dzięki którym zapewni się bez-
pieczeństwo członkom naszych 
rodzin, o czym nigdy nie wolno 
pielęgniarkom  zapomnieć. 

Zalecenia w zakresie opieki 
nad pacjentami leczonymi 
dializami otrzewnowymi w 
czasie pandemii Covid – 19 

Samo założenie cewnika Tenc-
khoffa niestety wymaga hospitali-
zacji, jednak nie powinno to  być 
barierą związku z późniejszą ko-
rzyścią  przeprowadzania zabie-
gów w domu. Wizyty w poradni 
dializ otrzewnowych  należy ogra-

niczyć do przypadków ze wskazań nagłych (np. 
podejrzenie zapalenia otrzewnej, ciężkie zapa-
lenie ujścia cewnika).Pacjenci i ich rodziny po-
winni komunikować się z personelem ośrodka 
dializ przede wszystkim telefonicznie. Dializa 
otrzewnowa może być znakomitą alternatywą 
do hemodializ. Można znaczną część szkole-
nia chorych i  ich opiekunów przeprowadzać 
zdalnie.  Natomiast samo postępowanie przy 
infekcji COVID-19 u pacjentów dializowanych 
otrzewnowo, jest takie samo jak u wszystkich 
innych dializowanych.  . Najważniejsze jest za-
pewnienie ciągłości terapii, przy zachowaniu 
maksimum bezpieczeństwa i ochrony perso-
nelu medycznego. Zaleca się przede wszyst-
kim, aby chorzy dializowani pozostali w domu. 
Wizyty w ośrodku dializ są wyznaczane przez 
personel ośrodka. Zaleca się takie rozplanowa-
nie wizyt  by unikać kontaktu chorego z innymi 
pacjentami. 

Podsumowując, pandemia SARS- CoV-2 to 
międzynarodowy kryzys,  który wymusił re-
organizację dotychczas panujących przepisów  
w stacjach dializ . Stałe monitorowanie rozwi-
jającej się sytuacji epidemiologicznej i  reor-
ganizacja zasad pracy ośrodków tak by chronić 
skutecznie i personel i pacjentów przyczyniło 
się do zmniejszenia śmiertelności pacjentów 
jak i także rozwoju ognisk epidemiologicznych. 
Nowe doświadczenia powinny służyć do walki 
z potencjalnie  nowymi ogniskami, z którymi 
jeszcze możemy mieć do czynienia. 

Piśmiennictwo u autorki

Fotografia własna  Anna Janus, Bogusława Czerny
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Dobre umieranie 
czyli

Trudne rozmowy o umieraniu 
CZĘŚĆ I

Edyta Wach
Mgr pielęgniarstwa

Specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
Archidiecezjalny Dom Hospicyjny św. Jana Pawła II

Zakład Opiekuńczy Leczniczy Krzyżowice
Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” Żory

    
 Życie jest zawsze śmiertelne, 
nikt nie uchodzi z niego żywy. 

Kreeft P. M

Śmierć jako ostatni etap, zwieńczenie życia, stanowi jego nieuniknioną, integralną 
część. Naukowo rzecz ujmując śmierć jest fazą wyczerpywania się rezerw ustroju, 
czyli „zużywania się” narządów i tkanek. Proces umierania jest zjawiskiem rozcią-
gniętym w czasie. Ustanie krążenia i oddychania rozpoczyna w ciele ludzkim szereg 
procesów, nazwanych okresem interletalnym. Ogólnie można go określić jako stop-
niowe obumieranie wszystkich komórek, tkanek i narządów. Proces ten w konse-
kwencji prowadzi do ustania funkcji pnia mózgu, a co za tym idzie – śmierci biolo-
gicznej ustroju. 

W medycynie dla celów praktycznych wyróż-
nia się:  

 √ śmierć naturalną – wynik  fizjologiczne-
go starzenia się organizmu i wyczerpa-
nia narządów i tkanek;

 √ śmierć z przyczyn chorobowych – wy-
nik dłużej lub krócej trwającej choro-
by, która za wyjątkiem chorób nagle 
prowadzących do zgonu, jak. np. nagłe 
zatrzymanie krążenia, najczęściej po-
przedzona jest agonią; 

 √ śmierć gwałtowną – wynik urazu (np. 
mechanicznego, chemicznego, fizycz-
nego, termicznego itp.), samobójstwa, 
zabójstwa, nieszczęśliwego wypadku.

W biologicznym modelu umierania wyróżnia 
się 7 etapów: 

1. via reduta – stan życia, w którym na-
stępuje zredukowanie głównych czyn-
ności układu nerwowego, krwionośnego  
i oddechowego oraz redukcja poszcze-
gólnych procesów fizjologicznych; 

2. via minima – skrajnie niska aktywność 
podstawowych układów podtrzymują-
cych funkcje życiowe; 

3. animato suspensa (śmierć pozorna) – 
ostatnia faza agonii, w której następuje 
kolejny etap degradacji funkcjonowania 
podstawowych układów życiowych aż do 
całkowitego ustania ich aktywności; 

4. mors clinica (śmierć kliniczna, relatyw-
na) – moment, w którym następuje za-
trzymanie akcji serca i oddechu; 

5. mors biologica cerebri (śmierć osobni-
cza) – etap umierania na którym nastę-
puje nieodwracalne ustanie czynności 
mózgu, ustanie czynności regulujących 
i koordynujących funkcje organizmu; 

6. via intermedia – okres życia pośrednie-
go tkanek, które stopniowo obumierają 
po śmierci mózgu, ale są w stanie ak-
tywności interletalnej, czyli posiadają fi-
zyczną zdolność reagowania na bodźce 
chemiczne, elektryczne i mechaniczne; 

7. mors biologia(śmierć biologiczna, rze-
czywista) – moment ustania wszelkich 
życiowych procesów na poziomie ko-
mórkowym i początek rozkładu ciała ze 
znamionami pośmiertnymi jak: plamy 
opadowe, stężenie pośmiertne, bladość, 
spadek temperatury, wysuszenie ciała, 
oblicze Hipokratesowe, itd.

O zbliżającej się śmierci mogą świadczyć na-
stępujące symptomy:

 ¾ postępujące wyniszczenie organizmu – 
spadek masy ciała, zmniejszone łaknie-
nie, wyraźne, zauważalne osłabienie;

 ¾ ilościowe i jakościowe zaburzenia świa-
domości ( zwiększona senność, zabu-
rzenia orientacji w czasie i miejscu, 
trudności z koncentracją);
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 ¾ zmniejszenie zainteresowania otocze-
niem, izolacja;

 ¾ fizjologia umierania – niechęć do jedze-
nia, picia, trudności w przyjmowaniu 
lekarstw; 

 ¾ zaburzenia układu krążenia – spadek ci-
śnienia tętniczego krwi, przyśpieszenie 
pracy serca (szybkie tętno);

Zbliżaniu się śmierci ponadto często towarzy-
szą:

 √ rybi oddech – nieskuteczne „łapanie 
powietrza”;

 √ wyostrzenie rysów twarzy;

 √ omamy, urojenia;

 √ plamy opadowe na ciele;

 √ sinica dystalnych części ciała (wargi, 
palce kończyn, płatki uszu);

 √ rzężenie przedśmiertne – charczący 
oddech w wyniku osłabienia siły mięśni 
gardła, krtani, tchawicy oraz zalega-
niem wydzieliny.

Inne objawy umierania:

 √ ból wszechogarniający (totalny) – cier-
pienie dotyczące wszystkich sfer osobo-
wości człowieka (ból fizyczny, psychicz-
ny, społeczny, duchowy);

 √ krwotoki;

 √ splątanie – przedśmiertne pobudzenie 
(zaburzenia pamięci świeżej i długo-
trwałej, dezorientacja co czasu i miej-
sca, omamy wzrokowe, słuchowe, czu-
ciowe, często podwyższona aktywność 
psychoruchowa);

 √ suchość w jamie ustnej;

 √ duszność – trudności w oddychaniu 
(przyśpieszony, wzmożony oddech), 
panika oddechowa spowodowana lę-
kiem, strachem.

W podejściu do osób umierających waż-
ne jest rozpoznanie tzw. punktu bez powro-
tu. Punkt ten jest początkiem umierania, od 
którego przesadne stosowanie leczenia (upo-
rczywej terapii) jest nieetyczne, ponieważ nie 
tylko nie poprawia stanu zdrowia i samopo-
czucia, ale wręcz wzmaga i przedłuża cierpie-
nia chorego.  

Opieka nad umierającą osobą powinna być 
nakierowana na jego cele i potrzeby z posza-

nowaniem jego godności i szczerością. Dla 
osiągnięcia wysokiego standardu opieki nad 
umierającym należy:

 ¾ już w trakcie kształcenia służb medycz-
nych poświęcać wystarczająco dużo 
czasu tematyce umierania i śmierci; 

 ¾ zagwarantować opiekunom odpowied-
nią edukację w tym zakresie;

 ¾ troszczyć się o higienę psychiczną per-
sonelu medycznego, opiekunów, rodzin 
i bliskich.

Standardy dotyczące humanistycznego  to-
warzyszenia przy śmierci  należy realizować 
według strategii całościowej, czyli z zaspoko-
jeniem potrzeb fizycznych, społecznych i psy-
chicznych, zarówno względem osoby umiera-
jącej, jak i opiekunów. W przeciwnym razie,  
muszą oni niejednokrotnie pod presją czasu  
i pod wpływem stresu rozwijać własne, nie za-
wsze efektywne strategie funkcjonowania. 

Procesowi umierania zawsze nieodłącznie 
towarzyszy izolacja: interpersonalna (samot-
ność)  i egzystencjalna, polegająca na oddzie-
leniu jednostki od świata. 

Izolacja interpersonalna powodowana jest 
przez wiele czynników począwszy od coraz 
słabszych więzi rodzinnych, poczucia braku 
przynależności, poprzez brak bliskich kontak-
tów z sąsiadami, a na trudnościach emocjo-
nalnych związanych ze strachem przed śmier-
cią skończywszy. Dużą rolę w pokonywaniu 
tego rodzaju izolacji ma zorganizowana opie-
ka instytucjonalna, cały zespół współpracują-
cych ze sobą specjalistów: lekarzy, pielęgnia-
rek, duchownych, psychologów, terapeutów, 
wolontariuszy, opiekunów. 

Wobec permanentnego poczucia samotno-
ści towarzyszącemu umieraniu, najważniej-
sza jest czyjaś obecność, poczucie spokoju 
i bezpieczeństwa i na tych aspektach opieki 
należy się wtedy skupić. Badania lekarskie, 
pielęgniarskie czy diagnostyczne należy ogra-
niczyć do minimum, włącznie z ewentual-
nym odstawieniem niektórych leków, aby ich 
przyjmowanie nie stanowiło niepotrzebnego 
narażenia chorego na stres lub ból. W ago-
nii, wykonuje się wyłącznie niezbędne zabiegi 
pielęgnacyjne, zgodnie z hierarchią potrzeb 
pacjenta, poprzez określenie tego co w da-
nej chwili jest dla niego najlepsze i najistot-
niejsze. Nie warto wtedy skupiać się na np. 
zmuszaniu do jedzenia. Takie dokarmianie na 
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siłę może spowodować po pierwsze zaburze-
nia fizyczne np. zachłyśnięcie się, po drugie 
– emocjonalne skutki w postaci ogromnego 
stresu i po trzecie – z czasem wyrzuty sumie-
nia z powodu straty ostatnich wspólnych chwil 
na bezsensowną „wojnę z talerzem”. 

Umieranie to czasem powolny proces. Waż-
na jest więc umiejętność odczytywania prze-
kazów także niewerbalnych, z mimiki twarzy, 
częstotliwości oddechu, poruszania ciałem itp. 
oraz odpowiednia reakcja na te przekazy, po-
przez zmniejszanie dyskomfortu. 

Pracownicy ochrony zdrowia powin-
ni znać i rozumieć wszystkie potrzeby swo-
ich podopiecznych, związane z umieraniem 
oraz śmiercią i odpowiednio je uwzględniać 
w procesach planowania i realizowania opie-
ki. Powinni systematycznie uzupełniać swo-
ją wiedzę, aby móc w swej codziennej pra-
cy uwzględniać poszanowanie zróżnicowania,  
kulturowego i religijnego i społecznego. Cza-
sem wystarczy rozmowa, ciepły gest, by wy-
razić oddanie i bliskość, a  czasem cicha obec-
ność drugiego człowieka. 

Codzienna opieka nad osobami nieuleczal-
nie chorymi w pewnym stopniu przygotowu-
je pielęgniarki pracujące w hospicjum do ich 
odejścia. W pewnym stopniu, bo to nigdy nie 
jest łatwe i za każdym razem inaczej. Ale za-
wsze przy profesjonalnym, życzliwym wspar-
ciu i holistycznej opiece. Jednak pacjenci 
umierają nie tylko w hospicjach, nie tylko w 
oddziałach opieki paliatywnej, ale także w od-
działach szpitalnych, w domach. Wtedy pro-
blem umierania okazuje się przerastać wszyst-
kich dookoła. Prawda jest niestety taka, że 
system publicznej opieki zdrowotnej z umie-
raniem sobie po prostu nie radzi. Współczesna 
medycyna nastawiona jest przede wszystkim 
na leczenie i wspomaganie życia. Lekarze po-
siadają szeroką wiedzę na temat kolejnych 
etapów życia ludzkiego, natomiast  temat 
śmierci i umierania  to często tabu, które ich 
przerasta. Pisząc ten artykuł chciałam zwrócić 
uwagę na ten problem. Chciałabym aby każ-

dy, kto go przeczyta znalazł w nim wskazówki 
od doświadczonej wieloletnim stażem pielę-
gniarki opieki paliatywnej jak oswoić śmierć, 
jak w jej obliczu nie unikać pacjenta, nie ucie-
kać z rozmową,  jak najlepiej pomóc choremu  
i jego rodzinie przejść przez ten proces. Chcia-
łam jednocześnie w pewnym stopniu zmoty-
wować czytelnika do zastanowienia się nad 
tym, co trzeba uczynić, by śmierć odbierać 
jako coś naturalnego, przyjmować ją z god-
nością i pokorą. Zarówno wtedy, gdy dotyczy 
ona pacjentów, naszych najbliższych, a także 
wtedy, gdy sami wyruszymy na jej spotkanie.

Piśmiennictwo dla zainteresowanych 
tematem

1. Fabiś A., Fabiś B., Śmierć jako wyzwa-
nie dla opiekunów i osób wspierających 
ludzi starszych, [w:] Szarota Z. (red.), 
Starość zależna – opieka i pomoc spo-
łeczna, tom III, Biblioteka Gerontolgii 
Społecznej, Wydawnictwo Akademii im. 
Frycza-Modrzewskiego w Krakowie, Kra-
ków 2011. 

2. Gawęcka M., Tanatologiczne aspekty  
w opiece nad ludźmi starszymi, [w:] 
Kromolicka B., Bugajska B, Seredyńska 
K. (red.), Pomoc i opieka w starości, 
Wyd. Zapol, Szczecin 2007.

3. Guzowski A., Krajewska-Kułak E., Bejda 
G. (red.), Kultura śmierci, kultura umie-
rania,   tom II, Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku Wydział Nauk o Zdrowiu, 
Białystok 2016.

4. Krakowiak P., Krzyżanowski D., Modliń-
ska A., Przewlekle chory w domu, Fun-
dacja Lubię Pomagać, Gdańsk 2011

5. Kreeft P.: Miłość silniejsza niż śmierć, 
Wyd. Księży Marianów PROMIC, Warsza-
wa, 2010.

6. Sobczak K., Janaszczyk A., Kontrowersje 
wokół neurologicznego kryterium śmier-
ci mózgu, Forum Medycyny Rodzinnej 
2012, tom 6, nr 4, 182–190.

7. https://www.zwrotnikraka.pl/objawy-
-smierci-agonia/

8. https://naukawpolsce.pap.pl/aktualno-
sci/news%2C391532%2Cekspert-mozn
a-i-nalezy-przewidziec-ostatnie-chwile-
zycia-umierajacego.html
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kondo l e n c j e

„Kochany człowiek nigdy nie umiera. 

Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach”

Z ogromnym smutkiem  

przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 naszej Koleżanki – Magdaleny Chludzińskiej.

Była Ona nie tylko wspaniałą Pielęgniarką, 

 lecz również bardzo dobrym Człowiekiem.

Nie możemy wprost uwierzyć, 

 że nie ma Jej już wśród nas. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Szczere wyrazy współczucia  

Mężowi, Córkom i Rodzinie  

składają pogrążone w smutku Pielęgniarki  

ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie, 

gdzie ból nie sięga, gdzie łza nie płynie, 

gdzie słyszy się Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny”

 Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci  Mamy 

Koleżance Elżbiecie Bugaj 

składają Współpracownicy Poradni Specjalistycznych 

oraz Pielęgniarki i Położne UCK   

im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie 

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg.

Jedną nadzieję Nam dając,

Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd w pamięci pozostają” 

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  Męża  

Emerytowanej Pielęgniarce Małgorzacie Oleś 

składają Koleżanki i Współpracownicy 

oraz Pielęgniarki i Położne UCK   

im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie 

„To nie był czas,

To nie była pora…”

Z ogromnym smutkiem i żalem żegnamy 

 Naszą Koleżankę    Beatę Dzienia

Pielęgniarkę Operacyjną CTO.

Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i sercach 

 jako ciepła, serdeczna i dobra Koleżanka.

  Z Rodziną i Bliskimi łączymy się  

w trudnych i bolesnych dla Nich chwilach.

Wyrazy szczerego współczucia składa Pielęgniarka 

Oddziałowa z całym zespołem Centralnego Traktu 

Operacyjnego WSS 5 im. św Barbary w Sosnowcu

„ Odeszłaś od nas, 

lecz w naszych sercach, w naszej pamięci pozostaniesz...”

Z wielkim smutkiem i żalem żegnamy  

naszą Drogą Koleżankę,  

serdeczną i ciepłą Pielęgniarkę  

Magdalenę Chludzińską. 

Wyrazy współczucia Rodzinie, Bliskim  

i Koleżankom składają

Pielęgniarki, Położne i współpracownicy Obwodu 

Lecznictwa Kolejowego w Gliwicach- SPZOZ 

Wyrazy szczerego współczucia z powodu  

śmierci Mamy Koleżance Marysi Kacak

składają  Naczelna pielęgniarka oraz pielęgniarki 

 i położne Centrum Zdrowia w Mikołowie

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Mamy 

Koleżance Eli Wrotny   

 składają  Naczelna pielęgniarka oraz pielęgniarki  

i położne Centrum Zdrowia w Mikołowie

Wiadomość o śmierci  Pielęgniarki Joanny Baran  

była dla nas wszystkich wielkim szokiem i smutkiem.

Odczuwamy niepowetowaną  stratę.

Wyrazy współczucia i żalu Rodzinie oraz najbliższym.

Do zobaczenia „w drodze” Asiu  ......

NZOZ Zespół  Medyczno Opiekuńczy Alicja Kluczna 
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„Kochany człowiek nigdy nie umiera. 

Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach” 

 Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci  Mamy

Koleżance Martynie Wójcik 

składają Współpracownicy Oddziału Chorób  

Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej 

oraz Pielęgniarki i Położne UCK  

 im. prof. K. Gibińskiego ŚUM w Katowicach – Ligocie 

kondo l e n c j e

Pielęgniarce  Alicji Pulnar   

wyrazy głębokiego  współczucia 

 z powodu śmierci  Męża   

składają Naczelna Pielęgniarka 

 oraz Pielęgniarki i Położne  WSP S.A. NZOZ   

Szpitala  im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Pielęgniarce Joannie Pyznar  

wyrazy głębokiego współczucia z powodu  

śmierci  Męża  

składają Naczelna Pielęgniarka  

oraz  Pielęgniarki i Położne  WSP S.A. NZOZ  

 Szpitala im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Wyrazy szczerego współczucia z powodu  

śmierci Ojca Koleżance Kornelii Kawalec

składają  Naczelna pielęgniarka  

oraz pielęgniarki i położne

Centrum Zdrowia w Mikołowie 

Wyrazy szczerego współczucia z powodu 

 śmierci Mamy

Koleżance Sylwii Stalmach 

składają  Naczelna pielęgniarka  

oraz pielęgniarki i położne

Centrum Zdrowia w Mikołowie

„Nie pytam Cię Boże dlaczego Go zabra-

łeś, lecz dziękuję za to, że nam Go dałeś”

W obliczu śmierci ukochanego Męża  

trudno o słowa, które oddawałyby ból i smutek.  

W przypadku takiej tragedii nie sposób zebrać myśli 

 i opisać targających duszę uczuć.  

Ciężko uwierzyć w stratę.

Pełne empatii łączymy się 

 z Koleżanką Bożeną Chudzińską w bólu,  

współczując i wspierając w trudnych momentach.

Pielęgniarki i Współpracownicy z Medycyny Szkolnej  

SPZLA „ Moja Przychodnia” w Katowicach

„Śmierć stawia nas w obliczu bezsilności, i przeszywa serce 

bólem, lecz czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 

który nas obezwładnia. Ludzie, których kochamy, zostają 

na zawsze z nami, bo zostawili ślady w naszych sercach.” 

Wyrazy szczerego żalu i współczucia 

z powodu śmierci Ojca  

dla Naszej Koleżanki Izabeli Skrzypińskiej  

składa  Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki Oddziałowe,  

Dyrekcja i cały zespół pielęgniarski  

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka

„Spieszmy się kochać ludzi bo tak szybko odchodzą” 

Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci 

Męża dla Hanny Łuczywek Pawłowskiej składają 

Dyrekcja oraz współpracownicy  

Przychodni ALTERMED Plus w Katowicach
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od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:

  7.01.2021 r. 21.01.2021 r.   4.02.2021 r. 18.02.2021 r. 4.03.2021 r. 18.03.2021 r
  1.04.2021 r. 15.04.2021 r. 29.04.2021 r. 6.05.2021 r. 20.05.2021 r. 10.06.2021 r.
24.06.2021 r.   1.07.2021 r. 15.07.2021 r. 29.07.2021 r. 5.08.2021 r. 19.08.2021 r.
  2.09.2021 r. 16.09.2021 r. 30.09.2021 r. 7.10.2021 r. 21.10.2021 r. 4.11.2021 r.
18.11.2021 r.   2.12.2021 r. 16.12.2021 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 Położnych  
pełnić będą dyżury co drugi wtorek miesiąca w godzinach od 1500– 1700, w niżej podanych  
terminach:

02.03.2021 r. 16.03.2021 r. 13.04.2021 r. 27.04.2021 r. 11.05.2021 r. 25.05.2021 r. 
08.06.2021 r. 22.06.2021 r. 06.07.2021 r. 20.07.2021 r. 10.08.2021 r. 24.08.2021 r.
07.09.2021 r. 21.09.2021 r. 05.10.2021 r. 19.10.2021 r. 09.11.2021 r. 23.11.2021 r. 
07.12.2021 r. 21.12.2021 r.

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


