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Nasze działania  
w pandemicznej rzeczywistości ...

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

19 kwietnia 1991r. Dzień, który zmienił wszystko. Dokładnie 30 lat temu Sejm Rze-
czypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie pielęgniarek i położnych. Od tego 
dnia pielęgniarstwo i położnictwo zyskały status niezależnych i samodzielnych zawodów 
zaufania publicznego, a osoby je wykonujące są uznawane za w pełni wykwalifikowa-
nych profesjonalistów, a nie – jak było do tej pory – pomoc lekarską. Można by rzec,  
iż samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych jest samorządem stosunkowo młodym, 
bo liczy „zaledwie” 30 lat, jednak to, co polskie pielęgniarki i położne w tym czasie 
osiągnęły pokazuje, jak bardzo były i są one zdeterminowane w dążeniu do rozwoju  
i w walce o lepsze jutro – nie tylko dla swojego środowiska zawodowego, ale dla całego 
społeczeństwa.

Gdyby nie pandemia wirusa SARS-CoV-2, wszystkie okręgowe Izby, wraz z Naczel-
ną Izbą, byłyby w trakcie przygotowań do hucznych obchodów tej doniosłej rocznicy. 
Można tylko sobie wyobrazić, jak wiele radosnych wydarzeń i doświadczeń stałoby się 
udziałem pielęgniarek i położnych… Niestety, obecna sytuacja epidemiczna na świecie 
uniemożliwia nam dzielenie tej radości, dlatego OIPiP w Katowicach postanowiła choć  
w niewielkim stopniu uczcić 30-lecie samorządu i w maju br. ukaże się specjalne wyda-
nie Biuletynu Informacyjnego „Nasze Sprawy”, który poświęcony zostanie wspomnie-
niom związanym z historią samorządu.

Niestety, jak już wcześniej zostało wspomniane, koronawirus nie odpuszcza i z przy-
krością musimy stwierdzić, że zbiera coraz większe żniwo. Każdego dnia odnotowujemy 
bardzo wysoką liczbę nowych zarażeń oraz zgonów spowodowanych przez COVID-19. 
Dla chorych zaczyna brakować miejsc w szpitalach, ale przede wszystkim brakuje per-
sonelu medycznego, którego profesjonalna opieka jest niezbędna, by chorzy wrócili do 
zdrowia. Dlatego też konieczne stało się tworzenie szpitali tymczasowych oraz mobilizo-
wanie wszystkich pracowników medycznych do walki z epidemią. 

Już od 29 marca br. pacjentów chorych na COVID-19 przyjmuje Szpital Tymczaso-
wy przy Międzynarodowym Porcie Lotniczym „Katowice” w Katowicach – Pyrzowicach, 
nad którym pieczę patronacką objęło Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka 
Gieca w Katowicach – Ochojcu. Gdyby ktoś z Państwa (również spośród osób będących 
na emeryturze) zechciał podjąć zatrudnienie w Szpitalu Tymczasowym w Pyrzowicach 
formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej OIPiP w Katowicach (link do 
formularza: http://szpitaltymczasowy-pyrzowice.pl/#formularz_kontakttu).
Potrzebni są lekarze, pielęgniarki, sanitariusze i wolontariusze. Osoby, które zdecydu-
ją się na podjęcie zatrudnienia otrzymają umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną 
(kontrakt). Więcej informacji znajdą Państwo pod w/w linkiem. 

Do OIPiP w Katowicach coraz częściej napływają sygnały o tym, iż Członkowie Izby 
otrzymują skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii COVID-19, podczas gdy ist-
nieją ku temu realne przeciwwskazania. Sytuacja ta ma miejsce w całej Polsce, dlatego 
NIPiP wysłała do wojewodów postulaty z prośbą o poprawę funkcjonowania aktualnej 
procedury powoływania osób do zwalczania epidemii. Ponadto, Naczelna Izba przygoto-
wała poradnik zawierający wskazówki co zrobić, gdy takie wezwanie się otrzyma. Porad-
nik ten jest dostępny zarówno na stronie internetowej Naczelnej Izby, jak i na stronie 
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OIPiP w Katowicach. Praca przy zwalczaniu epidemii jest pracą nie tylko ciężką, ale też 
bardzo wymagającą i niebezpieczną, więc nie każdy jest w stanie jej podołać, dlatego 
wszystkim pracownikom ochrony zdrowia, jak i pozostałemu personelowi zatrudnione-
mu w podmiotach leczniczych, należy się ogromny szacunek. Każdy, kto twierdzi, że 
pandemii nie ma, powinien naprawdę zastanowić się nad swoimi słowami (więcej w tym 
temacie znajdą Państwo w artykule pt. „Pandemia COVID-19 – jest czy jej nie ma?”  
w dalszej części Biuletynu), podobnie jak osoby, które negują zasadność testów wykry-
wających COVID-19 przeprowadzanych metodą PCR, jak również krytycy szczepionek 
przeciw tej chorobie.

4 I 2021r. Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN wydał stanowi-
sko w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw 
COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2. Wynika z niego jasno, iż testy 
PCR/RT-PCR/ stanowią „złoty standard” w molekularnej diagnostyce genetycznej na ca-
łym świecie, zwłaszcza że techniki te dają się doskonale wystandaryzować, szczególnie 
w ich odmianie ilościowej, używanej w identyfikacji wirusa SARS-CoV-2.

Z kolei szczepionki przeciw COVID-19 oparte są na opracowywanym przez wiele 
lat modelu molekularnym szczepionek mRNA oraz poddawane są badaniom klinicznym 
zgodnie z przyjętymi procedurami, przy czym RNA podawany w szczepionce NIE ZO-
STAJE przepisany na DNA.

Komitet podkreśla fakt, iż osoby publicznie polemizujące z powyższymi stwierdze-
niami, nie dysponują żadną wiedzą w zakresie genetyki czy patologii molekularnej, a 
ich dorobek naukowy nie ma z tymi tematami nic wspólnego. Dlatego też, ich opinie po-
winny zostać uznane za bezzasadne. Treść całego stanowiska Komitetu znajdą Państwo 
na stronie internetowej Izby. 

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju i na świecie 
niezbędna stała się aktualizacja wielu przepisów oraz dokonanie regulacji prawnych, 
dzięki którym możliwe jest funkcjonowanie w obecnej rzeczywistości. Również OIPiP w 
Katowicach dokonała kilku zmian w regulaminach dotyczących różnych form pomocy, w 
tym pomocy socjalnej, regulaminie kształcenia podyplomowego, czy przyznawania po-
życzek z Funduszu pomocy Socjalnej Członkom Izby. Wszystkie aktualnie obowiązujące 
regulaminy wraz z dokonanymi w nich zmianami znajdują się na stronie internetowej 
Izby i obowiązują od 25 II br. 

Kolejną zmianą jest uchylenie uchwały nr 507/2020/VII ORPiP w Katowicach z dn. 
23 VII 2020r. w przedmiocie sfinansowania jednorazowego pobytu wypoczynkowo-re-
generującego dla Członków OIPiP w Katowicach zakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz 
wykonujących zawód w szpitalach jednoimiennych, zakaźnych lub komórkach organi-
zacyjnych innych szpitali, w których udzielane są świadczenia zdrowotne związane wy-
łącznie z przeciwdziałaniem COVID-19 lub izolatoriach, w których przebywali pacjenci 
zakażeni wirusem SARS-CoV-2. Uchylenie w/w uchwały jest spowodowane napływają-
cymi do Okręgowej Izby informacjami, iż osoby, które przeszły COVID-19 bardzo często 
wymagają specjalistycznego leczenia i/lub rehabilitacji, w związku z czym trwają prace 
nad nową formą pomocy, która będzie bardziej adekwatna do aktualnej sytuacji. 

Odpowiadając na Państwa liczne zapytania, uprzejmie informujemy, iż osoby, które 
otrzymały voucher na pobyt wypoczynkowo – regenerujący mogą go wykorzystać do 
30 VII br., jednak szczegóły pobytu należy ustalić z ośrodkiem, do którego dana osoba 
została skierowana – OIPiP w Katowicach nie pośredniczy w tych działaniach.

Od 15 III br. zmianie uległy też zasady przyznawania jednorazowej zapomogi spe-
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cjalnej, finansowej dla Członków OIPiP w Katowicach w związku z zakażeniem SARS-
-CoV-2. Od tego dnia zastosowanie mają przepisy uchwały nr 105/2021/VII ORPiP w 
Katowicach, zgodnie z którymi, by otrzymać zapomogę należy spełnić dwa warunki: 
posiadać pozytywny wynik testu potwierdzającego zarażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz 
dokumenty potwierdzające co najmniej 7-dniową hospitalizację w związku z zachorowa-
niem na COVID-19. W związku z dużą ilością wniosków, okres ich rozpatrywania przez 
Komisję Socjalną wynosi około 3 miesięcy, dlatego niezwykle ważne jest, by składane 
wnioski (osobiście lub drogą pocztową) były wypełnione prawidłowo oraz by zawierały 
wszystkie wymagane załączniki. Ponadto, ponownie zwracamy się z prośbą, by wnioski 
zachowywały wszelkie standardy estetyczne oraz by komplet dokumentów połączony 
był za pomocą zszywki lub spinacza, szczególnie jeśli w jednej kopercie znajduje się 
kilka wniosków od różnych osób. Niestety, bardzo często zdarza się, iż w nadesłanych 
wnioskach (nie tylko dotyczących zapomóg) każda kartka włożona jest do koperty osob-
no, a ich walory estetyczne pozostawiają wiele do życzenia.

Pozostając w temacie walki z pandemią, OIPiP w Katowicach uprzejmie informuje, 
iż na chwilę obecną wstrzymane zostało wydawanie środków ochrony osobistej dla pie-
lęgniarek i położnych z powodu wyczerpania się tychże zasobów. Od momentu wybuchu 
pandemii do połowy kwietnia br. OIPiP w Katowicach przekazała swoim Członkom:

-6 377 szt. przyłbic ochronnych,

-5 436 szt. fartuchów ochronnych,

-5 017 opakowań środka dezynfekującego (po 5/1/0,5 l),

-10 456 opakowań masek ochronnych (po 50 szt./op.),

-5 091 opakowań rękawiczek ochronnych (po 100szt./op.),

-615 kombinezonów ochronnych,

-336 opakowań środka przeciw parowaniu przyłbic/okularów IZOFOG.

O wznowieniu akcji wydawania w/w środków ochrony osobistej zostaną Państwo 
poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Okręgowej Izby.

Członkowie OIPiP w Katowicach w dalszym ciągu korzystać mogą ze wsparcia 
psychologicznego, oferowanego przez Izbę. Psycholog, Pani Halina Radziwołek-Losik,  
w każdy wtorek między godziną 10.00 a 18.00 udziela nieodpłatnych porad telefonicz-
nych pod nr 789 274 011. Serdecznie zachęcamy do kontaktu wszystkich, którzy czują, 
iż potrzeba im fachowej pomocy. Przypominamy, iż Panią psycholog obowiązuje tajem-
nica zawodowa, nie ma więc możliwości, by ktokolwiek pozyskał dane osób korzystają-
cych z tej formy wsparcia.

Kończąc niniejszy tekst, warto jeszcze raz podkreślić, jak wielkie znaczenie ma 
praca personelu medycznego – w tym najliczniejszej wśród niego grupy pielęgniarek i 
położnych – w obecnych, tak trudnych czasach. Praca tak ciężka, w tak trudnych warun-
kach i nierzadko ponad siły … Każda z tych osób, to cichy bohater codzienności, który 
walcząc o zdrowie i życie pacjentów, walczy też o dobro i szczęście jego rodziny i przy-
jaciół. I choć nie wszystkich na świecie da się ocalić, to uratowanie jednego człowieka 
jest równoznaczne z ocaleniem całego świata tej osoby. I dlatego właśnie warto podej-
mować ten trud raz za razem, wierząc w sukces oraz w to, że pandemia koronawirusa 
wreszcie się skończy, a nasze życie wróci do normy. Miejmy nadzieję, że nastąpi to jak 
najszybciej.
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Zasady udzielania pomocy prawnej  
członkom OIPiP w Katowicach

Adwokat Dorota Tiszbierek
Dział Prawny OIPIP w Katowicach

Uchwałą Nr 659/2020/VII Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wprowadziła 
Regulamin porad prawnych Członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, w 
którym precyzyjnie określono zasady udzielania pomocy prawnej.  

Komu przysługuje prawo do uzyskania 
porady prawnej, a komu nie?

Prawo do uzyskania porady prawnej przy-
sługuje Członkowi Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, który:

1) regularnie opłaca składki członkowskie,
2) wywiązuje się z innych zobowiązań wo-

bec Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach,

3) zwraca się o udzielenie porady prawnej w 
zakresie prawa pracy lub prawa wykony-
wania zawodu dotyczącej jego osobistej i 
indywidualnej sytuacji.

Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach nie uzyska porady praw-
nej, gdy zwraca się o udzielenie tej porady:

1) w imieniu lub dla osoby trzeciej (nawet 
jeśli osoba trzecia jest również Człon-
kiem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach),

2) w imieniu podmiotu leczniczego (lub 
osób go reprezentujących), a problem 
prawny dotyczy sytuacji lub działalności 
tego podmiotu.

Wskazane powyżej wyłączenia wynikają z 
obowiązujących przepisów prawa oraz znajdu-
ją swoje uzasadnienie w celach i zadaniach sa-
morządu zawodowego. 

Po pierwsze, obowiązujące prawnika (ad-
wokata/radcę prawnego) zasady etyki zawo-
dowej nie pozwalają udzielać porad prawnych 
odnoszących się do sytuacji osób trzecich, bez 
ich wiedzy i zgody. Po drugie, pomoc prawna 
jest adresowana do Członków Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w przy-
padku gdy problem dotyczy ich indywidualnej 
sytuacji związanej z wykonywaniem zawodu. 

Nie uzyska zatem porady prawnej Członek 
Okręgowej Izby, występujący z zapytaniem w 
imieniu podmiotu leczniczego, które to pozo-

staje w związku z działalnością tego podmiotu. 
Wskazać należy, iż podmioty lecznicze mogą 
zawsze skorzystać z pomocy prawnej swojego 
działu prawnego lub kancelarii prawnej. Do-
datkowym argumentem przemawiającym za 
trafnością takiego rozwiązania jest także fakt, 
iż często zdarza się, że osoba taka zwraca się 
o udzielenie porady prawnej zmierzającej do 
ochrony interesów podmiotu leczniczego stoją-
cego w opozycji do indywidualnego pracownika 
(pielęgniarki/położnej). Celem zobrazowania 
można przytoczyć niedawną sytuację kiedy w 
krótkim odstępie czasu o poradę prawną do-
tyczącą rozwiązania umowy o pracę wystąpi-
ła najpierw pielęgniarka naczelna, a następnie 
pielęgniarka, której owo „zwolnienie z pracy” 
miało dotyczyć. W takim przypadku udzielenie 
porady prawnej obu pytającym po pierwsze 
naraża adwokata/radcę prawnego na narusze-
nie zasad kodeksu etyki zawodowej, po drugie 
mija się z istotą pomocy, jaką winien zapewnić 
samorząd swoim członkom. 

W tym miejscu należy podkreślić, iż pielę-
gniarki/położne, które pełnią funkcje kierowni-
cze (m.in. zastępcy dyrektora ds. pielęgniar-
stwa, pielęgniarki naczelne, oddziałowe) w 
sytuacjach dotyczących spraw związanych z 
działalnością podmiotu leczniczego (m.in. or-
ganizacja pracy, rozwiązywanie problemów 
pracowniczych, stosowanie i interpretacja 
przepisów prawnych), mogą – a w trudnych sy-
tuacjach powinny - zwrócić się z zapytaniem do 
działu prawnego podmiotu leczniczego. Ponad-
to prawnicy współpracujący z okręgową izbą 
nie mają prawa ingerowania w sprawy pod-
miotu leczniczego, zwłaszcza, że nie posiadają 
szczegółowej wiedzy na temat funkcjonowa-
nia danego podmiotu i obowiązujących w nim 
przepisów wewnętrznych. 

W razie wątpliwości co do charakteru, w ja-
kim Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach występuje o udzielenie 
porady prawnej, może zostać On zobowiązany 
do złożenia oświadczenia na piśmie, iż zapyta-
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nie prawne z którym się zwraca dotyczy jego 
indywidualnej i osobistej sytuacji. Niezłożenie 
w/w oświadczenia powoduje odmowę udziele-
nia porady prawnej.

Co należy rozumieć pod pojęciem „po-
rada prawna”?

Pod pojęciem „porada prawna” należy ro-
zumieć nieodpłatną informacje na temat obo-
wiązującego stanu prawnego, przysługujących 
uprawnieniach lub spoczywających obowiąz-
kach, w razie potrzeby także wskazanie ist-
niejących sposobów rozwiązania istniejącego 
problemu prawnego. Oznacza to, że w trakcie 
rozmowy z uprawnionym do uzyskania porady 
prawnej Członkiem Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach, prawnik będzie 
starał się odpowiedzieć na zadawane pytania 
oraz wyjaśnić istniejące wątpliwości, a - jeśli 
będzie to możliwe – także podpowiedzieć co 
można w danej sytuacji zrobić lub jak się za-
chować. 

Porada prawna może dotyczyć wyłącznie 
prawa pracy oraz prawa wykonywania zawo-
du pielęgniarki/położnej. Prawnik nie odpowie 
na pytanie dotyczące np. możliwości uzyskania 
rozwodu, stwierdzenia nabycia spadku czy od-
szkodowania komunikacyjnego. 

Porada prawna nie obejmuje sporządza-
nia i opiniowania pism zarówno procesowych 
jak i nieprocesowych, udzielania pomocy w 
przygotowywaniu prac niezbędnych do celów 
podnoszenia kwalifikacji, wydawania opinii 
w zakresie wykładni przepisów prawa czy też 
udzielania pomocy w toczącym się postępowa-
niu sądowym lub przed innym organem albo 
podmiotem. Prawnik nie może reprezentować 
pielęgniarki/położnej przed sądem. Ponadto 
nie udziela się porad prawnych w sprawach, 
które toczą się przed Okręgowym Rzecznikiem 
Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach ani przed Okręgowym 
Sądem Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Jeśli udzielenie porady prawnej wymaga 
wiedzy specjalistycznej, Członek Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zo-
stanie poinformowany o konieczności uzyska-
nia opinii właściwego konsultanta lub innego 
właściwego organu oraz o obowiązującej w ta-
kim przypadku procedurze. 

W jaki sposób można uzyskać poradę 
prawną?

Poradę prawną można uzyskać osobiście w 
siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach (po uprzednim telefonicz-
nym lub mailowym umówieniu się na konkret-
ny termin), telefoniczne oraz za pośrednictwem 
poczty mailowej lub poczty tradycyjnej. 

Nie ma możliwości uzyskania porady praw-
nej w formie sms-a, mms–a lub przez portal 
społecznościowy.

Informacje na temat form oraz terminów, 
w których udzielane są porady prawne są do-
stępne na stronie internetowej Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

UWAGA ! W okresie stanu zagrożenia epide-
micznego oraz stanu epidemii porady prawne 
udzielane są jedynie telefonicznie oraz za po-
średnictwem poczty mailowej lub poczty trady-
cyjnej. Ze względów bezpieczeństwa osobiste 
porady prawne zostały zawieszone. 

Czego może wymagać ode mnie prawnik?

Warunkiem uzyskania porady prawnej jest 
podanie imienia, nazwiska oraz numeru prawa 
wykonywania zawodu, celem weryfikacji czy 
Członek Okręgowej Izby spełnia warunki wska-
zane w regulaminie. Niepodanie danych powo-
duje odmowę udzielenia porady prawnej.

Wprowadzenie powyższego zapisu jest uza-
sadnione tym, iż wielokrotnie o poradę prawną 
zwracają się osoby podające się za pielęgniarki 
lub położne, które w rzeczywistości nimi nie są. 

Podkreślenia wymaga okoliczność, iż 
wszystko czego dowiedział się prawnik w trak-
cie rozmowy z Członkiem Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach jest objęte 
tajemnicą zawodową. 

W sytuacji, gdy udzielenie porady prawnej 
wymaga wiedzy specjalistycznej (uzyskania 
opinii właściwego konsultanta lub innego wła-
ściwego organu), Członek Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach zostanie 
poproszony o przesłanie pocztą mailową lub 
tradycyjną – w terminie 7 dni – zapytania w 
formie pisemnej (z podaniem imienia, nazwi-
ska, numeru prawa wykonywania zawodu oraz 
adresu na jaki ma zostać wysłana odpowiedź). 
Nieprzesłanie zapytania lub niewskazanie wy-
maganych danych uważa się za rezygnację z 
prawa do uzyskania porady prawnej.

Poniżej pełny tekst regulaminu.
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Załącznik Nr 1 do uchwały nr 659/2020/VII ORPiP z dnia 24 sierpnia 2020 r.  
w przedmiocie wprowadzenia Regulaminu udzielania  

porad prawnych Członkom OIPiP w Katowicach.

Regulamin udzielania porad prawnych  
Członkom Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach

§ 1.
Niniejszy Regulamin wprowadza zasady udzielania porad prawnych Członkom Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

§ 2.

1. Prawo do uzyskania porady prawnej przysługuje Członkowi Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach, który regularnie opłaca składki członkowskie oraz wywiązuje 
się z innych zobowiązań wobec Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(zwanego dalej Członkiem Okręgowej Izby).

2. Członek Okręgowej Izby może skorzystać z porady prawnej pod warunkiem, że będzie 
ona dotyczyła jego osobistej i indywidualnej sytuacji. Nie ma możliwości uzyskania 
porady prawnej w imieniu lub dla osoby trzeciej, nawet jeśli w/w osoba jest równiej 
Członkiem Okręgowej Izby. Wskazanie danych osobowych osoby trzeciej będącej 
Członkiem Okręgowej Izby (nawet za jej wiedzą i zgodą) nie powoduje nabycia 
uprawnienia do uzyskania porady prawnej.

3. Porada prawna nie przysługuje Członkowi Okręgowej Izby, jeśli o jej uzyskanie 
występuje w imieniu podmiotu leczniczego (lub osób go reprezentujących), a problem 
prawny dotyczy sytuacji lub działalności tego podmiotu.

4. W razie wątpliwości co do charakteru, w jakim Członek Okręgowej Izby występuje  
o udzielenie porady prawnej, może zostać zobowiązany do złożenia oświadczenia na 
piśmie, iż zapytanie prawne z którym się zwraca dotyczy jego indywidualnej i osobistej 
sytuacji. Niezłożenie w/w oświadczenia powoduje odmowę udzielenia porady prawnej.

§ 3.

1. Pod pojęciem „porada prawna” należy rozumieć nieodpłatną informacje na temat 
obowiązującego stanu prawnego, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających 
obowiązkach, w razie potrzeby także wskazanie istniejących sposobów rozwiązania 
istniejącego problemu prawnego.

2. Porada prawna może dotyczyć wyłącznie prawa pracy oraz prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki lub/i położnej.

3. Porada prawna nie obejmuje:

a) sporządzania i opiniowania pism zarówno procesowych jak i nieprocesowych,

b) udzielania pomocy w przygotowywaniu prac niezbędnych do celów podnoszenia 
kwalifikacji,

c) wydawanie opinii w zakresie wykładni przepisów prawa,

d) udzielania pomocy w toczącym się postępowaniu sądowym lub przed innym organem 
albo podmiotem (w tym także reprezentacja).
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4. Nie udziela się porad prawnych w sprawach, które toczą się przed Okręgowym 
Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Katowicach ani 
przed Okręgowym Sądem Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

§4.

1. Poradę prawną można uzyskać:

a) osobiście w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

b) telefonicznie,

c) za pośrednictwem poczty mailowej lub poczty tradycyjnej.

2. Nie nie ma możliwości uzyskania porady prawnej w formie sms-a, mms–a lub przez 
portal społecznościowy.

3. Porady prawne, w formie o której mowa w pkt 1 lit a i b (tj. osobiście, telefonicznie), 
są udzielane w określonych terminach, ogłaszanych na stronie internetowej Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4. Celem uzyskania porady prawnej, w formie o której mowa w pkt 1 lit. a (tj. osobiście, 
w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach), należy wcześniej 
– telefonicznie lub mailowo – umówić się na konkretny termin.

§5.

1. Porada prawna, w formie o której mowa w §4 pkt 1 lit a i b (tj. osobiście, telefonicznie), 
powinna być udzielona niezwłocznie, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w pkt 2.

2. Jeśli udzielenie porady prawnej wymaga wiedzy specjalistycznej, Członek Okręgowej 
Izby jest informowany o konieczności uzyskania opinii właściwego konsultanta lub 
innego właściwego organu oraz o obowiązującej w takim przypadku procedurze. 
Jeśli Członek Okręgowej Izby wyraz zgodę na skierowanie zapytania do właściwego 
konsultanta lub innego właściwego organu jest zobowiązany do przesłania pocztą 
mailową lub tradycyjną – w terminie 7 dni – zapytania w formie pisemnej (z podaniem 
imienia, nazwiska, numeru prawa wykonywania zawodu oraz adresu na jaki ma zostać 
wysłana odpowiedź). Nieprzesłanie zapytania lub niewskazanie wymaganych danych 
uważa się za rezygnację z prawa do uzyskania porady prawnej.

3. Porada prawna, w formie o której mowa w §4 pkt 1 lit c (tj. poczta mailowa lub 
tradycyjna), powinna być udzielona w terminie do 30 dni od daty jej wpływu, chyba, 
że niezbędne jest zasięgnięcie opinii właściwego konsultanta lub innego właściwego 
organu.

4. W sytuacji konieczności uzyskania opinii, o której mowa w §4 pkt 2 i 3, niezwłocznie 
po jej otrzymaniu, zostanie ona przesłana do Członka Okręgowej Izby na wskazany 
przez niego adres.

§6.

1. Warunkiem uzyskania porady prawnej jest podanie imienia, nazwiska oraz numeru 
prawa wykonywania zawodu, celem weryfikacji czy Członek Okręgowej Izby spełnia 
przesłanki określone w §2.

2. Niepodanie danych, o których mowa w pkt 1, powoduje odmowę udzielenia porady 
prawnej.

§7.

Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 24.08.2020 roku.
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WYCIĄG 
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 25 lutego 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 Przewodniczącą 
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 52 do Nr 55/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 25 lutego 2021 roku w przedmiocie 
stwierdzenia prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

2) Uchwał od Nr 56 Nr 64/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 25 lutego 2021 roku w przedmiocie wy-
dania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 65 do Nr 70/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 25 lutego 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach.

4) Uchwał od Nr 71 do Nr 85/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 25 lutego 2021 roku w przedmiocie wy-
kreślenia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach

5) Uchwał od Nr 86 do Nr 88/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 25 lutego 2021 roku w przedmiocie wy-
typowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami.

6) Uchwał od Nr 89 do Nr 91/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 25 lutego 2021 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

7) Uchwał od Nr 92 do Nr 94/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 25 lutego 2021 roku w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych.

8) Uchwały Nr 95/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 25 
lutego 2021 roku w przedmiocie planu prze-
prowadzenia wizytacji pielęgniarek i położnych 
wykonujących zawód w ramach praktyki zawo-
dowej wpisanej do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą.

9) Uchwał od Nr 96 do Nr 97/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 25 lutego 2021 roku w przedmiocie zali-
czenia całości lub części okresu przeszkolenia 
pielęgniarki lub położnej, która nie wykonywa-
ła 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.

10) Uchwały Nr 98/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 1062/2019/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
17 grudnia 2019 roku (dot. Regulaminu ratyfi-
kacji emerytalnej).

11) Uchwały Nr 99/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 349/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach (dot. Regu-
laminu udzielania pomocy w zakresie rozwija-
nia kwalifikacji).

12) Uchwały Nr 100/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 257/2020/VII Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (dot. Regulaminu leczenia sanatoryjne-
go).

13) Uchwały Nr 101/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 542/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach (dot. Regu-
laminu pomocy socjalnej).

14) Uchwały Nr 102/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 258/2019/VII Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (dot. Regulaminu udzielania pożyczek dla 
studiujących).

15) Uchwały Nr 103/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 259/2019/VII Prezydium Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (dot. Regulaminu pomocy na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej).

16) Uchwały Nr 104/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 543/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach (dot. Regu-
laminu świadczenia z tyt. urodzenia dziecka).

17) Uchwały Nr 105/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie zmiany za-
sad przyznawania jednorazowej zapomogi spe-
cjalnej, finansowej dla Członków Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w 
związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

18) Uchwały Nr 106/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie uchylenia 
uchwały 507/2020/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 23 
lipca 2020 roku (dot. pobytu wypoczynkowo-
-regnerującego (SPA).

19) Uchwały Nr 107/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

20) Uchwały Nr 108/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
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25 lutego 2021 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

21) Uchwały Nr 109/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

22) Uchwały Nr 110/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych i zapomóg specjalnych 
z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 człon-
kom samorządu

23) Uchwały Nr 111/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z ty-
tułu urodzenia się dziecka Członka Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

24) Uchwały Nr 112/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.

25) Uchwał od Nr 113 do Nr 114/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 25 lutego 2021 roku w przedmiocie 
rozłożenia zaległych składek członkowskich na 
raty.

26) Uchwały Nr 115/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi chorobowej członkowi samorządu.

27) Uchwały Nr 116/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
25 lutego 2021 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach 

W określonym terminie tj. w dniu 25 lutego 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 20 
Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte następującą ilością 
głosów „za”:

- Uchwały od Nr 52 do Nr 95/2021/VII  
 - 20 głosów „za”
- Uchwały od Nr 96 do Nr 97/2021/VII  
 - 18 głosów „za”
- Uchwały od Nr 98 do Nr 104/2021/VII  
 - 19 głosów „za”
- Uchwała Nr 105/2021/VII  
 - 17 głosów „za”
- Uchwały od Nr 106 do Nr 110/2021/VII  
 - 20 głosów „za”
- Uchwała Nr 111/2021/VII  
 - 19 głosów „za”
- Uchwały od Nr 112 do Nr 116/2021/VII  
 - 20 głosów „za”

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicachw dniu 18 marca 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 ma-
teriały i dokumenty zostały zamieszczone w elektro-
nicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 117 do Nr 153/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 18 marca 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 154 do Nr 160/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 18 marca 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 161 do Nr 169/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 18 marca 2021 roku w przedmio-
cie wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwał od Nr 170 do Nr 173/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 18 marca 2021 roku w przedmiocie 
wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach .

5) Uchwały Nr 174/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 
marca 2021 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-

wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

6) Uchwały Nr 175/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 
marca 2021 roku w przedmiocie skierowania 
pielęgniarki na odbycie przeszkolenia po prze-
rwie dłuższej niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat 
oraz powołania komisji egzaminacyjnej w celu 
przeprowadzenia egzaminu po przerwie w wy-
konywaniu zawodu pielęgniarki.

7) Uchwały Nr 176/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie zaliczenia 
całości lub części okresu przeszkolenia pielę-
gniarki lub położnej, która nie wykonywała za-
wodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód w 
trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej (B.R).

8) Uchwały Nr 177/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie zaliczenia 
całości lub części okresu przeszkolenia pielę-
gniarki lub położnej, która nie wykonywała za-
wodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w 
okresie ostatnich 6 lat, a wykonywała zawód w 
trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielę-
gniarki i położnej (J.K).

9) Uchwały Nr 178/2021/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 
marca 2021 roku w przedmiocie wpisu zmiany 
danych w rejestrze podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych .

10)  Uchwały Nr 179/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.
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11)  Uchwały Nr 180/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

12)  Uchwały Nr 181/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych i zapomóg specjalnych 
z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 człon-
kom samorządu.

13)  Uchwały Nr 182/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie przyzna-
nia zapomogi z tytułu utraty pracy członkowi 
samorządu.

14) Uchwały Nr 183/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

15)  Uchwały Nr 184/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z ty-
tułu urodzenia się dziecka Członka Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

16)  Uchwały Nr 185/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu .

17)  Uchwały Nr 186/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (A.K).

18)  Uchwały Nr 187/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie rozłożenia 

zaległych składek członkowskich na raty (N.S).
19)  Uchwały Nr 188/2021/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie wyboru 
oferty dotyczącej udzielenia pomocy socjalnej 
w postaci pakietów rehabilitacyjnych dla człon-
ków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach dot. Neuro-Care Clinic).

20)  Uchwały Nr 189/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie wyboru 
oferty dotyczącej udzielenia pomocy socjalnej 
w postaci pakietów rehabilitacyjnych dla człon-
ków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach (dot. Verano).

21)  Uchwały Nr 190/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie zatwier-
dzenia sprawozdania Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z wykonania 
budżetu za rok obrotowy 2020 Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

22)  Uchwały Nr 191/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
18 marca 2021 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 18 marca 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 21 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów „za”:

- Uchwały od Nr 117 do Nr 183/2021/VII  
  - 21 głosów „za”
- Uchwała Nr 184/2021/VII  
  - 20 głosów „za”
- Uchwały od Nr 185 do Nr 191/2021/VII  
  - 21 głosów „za”

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

 w Katowicach w dniu 29 marca 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 Przewodniczącą 
Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 

posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych zawierające informację o ostatecznym 
terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone w 
elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 192 do Nr 241/2021/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 29 marca 2021 roku w 
przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i położnej oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwały Nr 242/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 marca 2021 roku w przedmiocie wydania 
prawa wykonywania zawodu położnej oraz 
wpisu do Rejestru Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 243 do Nr 244/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 29 marca 2021 roku w przedmiocie 
wpisu do Rejestru Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwał od Nr 245 do Nr 248/2021/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 15 września 2020 29 

marca 2021 roku w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 249/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 29 marca 2021 roku w przedmiocie 
wytypowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami.

6) Uchwały Nr 250/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 29 marca 2021 roku w przedmiocie 
wytypowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami.

7) Uchwały Nr 251/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 29 marca 2021 roku w przedmiocie 
wytypowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami.

8) Uchwały Nr 252/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 marca 2021 roku w przedmiocie zaliczenia 
całości lub części okresu przeszkolenia 
pielęgniarki 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.S).
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9) Uchwały Nr 253/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 marca 2021 roku w przedmiocie zaliczenia 
całości lub części okresu przeszkolenia 
pielęgniarki 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 (K.M).

10) Uchwały Nr 254/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 marca 2021 roku w przedmiocie zaliczenia 
całości lub części okresu przeszkolenia 
pielęgniarki 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 (L.O).

11) Uchwały Nr 255/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 marca 2021 roku w przedmiocie zaliczenia 
całości lub części okresu przeszkolenia 
pielęgniarki 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 (U.S).

12) Uchwały Nr 256/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 marca 2021 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały nr 99/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (dot. 
refundacji kosztów kształcenia).

13) Uchwały Nr 257/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 marca 2021 roku w przedmiocie przyznania 
zapomogi specjalnej z tytułu zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 członkowi samorządu.

14) Uchwały Nr 258/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
29 marca 2021 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 29 marca 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 20 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów „za”:

- Uchwały od Nr 192 do Nr 258/2021/VII  
  - 20 głosów „za”

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 9 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 Przewodniczącą 
Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych zawierające informację o ostatecznym 
terminie głosowania.
2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone w 
elektronicznej skrzynce Rady: 

1) Uchwał od Nr 259 do Nr 273/2021/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 9 kwietnia 2021 roku w 
przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki i położnej oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 274 do Nr 275/2021/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 9 kwietnia 2021 roku w 
przedmiocie wydania prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 276 do Nr 279/2021/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 9 kwietnia 2021 roku w 
przedmiocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

4) Uchwał od Nr 280 do Nr 283/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 9 kwietnia 2021 roku w przedmiocie 
wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 284/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
9 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

6) Uchwały Nr 285/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
9 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

7) Uchwały Nr 286/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
9 kwietnia 2021 roku .w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

8) Uchwały Nr 287/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
9 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

9) Uchwały Nr 288/2021/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
9 kwietnia 2021 roku w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

10) Uchwały Nr 289/202/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 9 kwietnia 2021 roku w przedmiocie 
wpisu zmiany danych w rejestrze podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe 
pielęgniarek i położnych.

W określonym terminie tj. w dniu 9 kwietnia 2021 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 20 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów „za”:

- Uchwały od Nr 259 do Nr 289/2021/VII  
  - 20 głosów „za”



14

Pandemia COVID-19 – jest czy jej nie ma?
Joanna Gruca  

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Od pewnego czasu do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach na-
pływają sygnały (w postaci licznych telefonów, czy wiadomości e-mail), iż wśród pie-
lęgniarek i położnych w całej Polsce rodzi się niejako „ruch oporu”, którego celem jest 
doprowadzenie społeczeństwa do przekonania, iż w rzeczywistości wirus SARS – COV 
– 2 to w zasadzie zwykłe przeziębienie. Ponadto, osoby te idąc o krok dalej głoszą, że 
pandemia to po prostu czyiś wymysł, który ma służyć… no właśnie, czemu konkretnie? 

Trudno odpowiedzieć na te absurdalne py-
tania i chyba nawet sami głosiciele owych teo-
rii, wśród których są przedstawiciele wszyst-
kich zawodów – w tym pielęgniarki i położne, 
nie są w stanie tego zrobić, nie mówiąc już o 
przytoczeniu jakichś rzeczowych argumentów, 
które by owe teorie potwierdzały. Niestety, nie 
przeszkadza im to w rozpowszechnianiu nie-
prawdziwych informacji. Jest to tym bardziej 
godne potępienia, że pielęgniarki i położne, z 
racji wykonywania jednego z zawodów zaufa-
nia publicznego mają o wiele większy wpływ 
na społeczeństwo, niż „przysłowiowy Kowal-
ski”, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę 
fakt, że wśród kadry medycznej najliczniejszą 
grupę stanowią osoby o profesji pielęgniar-
skiej i położniczej. Minęły już czasy, w których 
traktowano je w kategorii „pomocy lekarskiej”. 
Dzisiaj, pielęgniarki i położne są w pełni wy-
kwalifikowanymi specjalistami, samodzielnymi 
pracownikami, świadczącymi usługi medyczne 
na najwyższym poziomie. Dlatego tak ważne 
jest, by przestrzegały one „Kodeksu etyki za-
wodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospo-
litej Polskiej”, nie tylko podczas wykonywania 
obowiązków służbowych, ale również poza 
miejscem pracy. Głoszenie nieprawdy – w tym 
przypadku, że pandemii nie ma oraz namawia-
nie do bojkotowania restrykcji rządowych, np. 
do nienoszenia maseczek w miejscach publicz-
nych, czy organizowania zgromadzeń znacz-
nej ilości osób, stoi nie tylko w sprzeczności z 
etyką zawodową, ale może pociągnąć za sobą 
liczne konsekwencje.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Za-
wodowej i jego Zastępcy, wszczynają i prowadzą 
postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności 
zawodowej, gdy otrzymają informacje wska-
zującą na możliwość popełnienia przewinienia 
zawodowego. Informacja musi być złożona w 
formie pisemnej, ze wskazaniem z imienia, na-
zwiska osoby lub instytucji/placówki, którą ta 
osoba reprezentuje. Rzecznik nie jest osobą, 
która śledzi na portalach społecznościowych 

przedstawiane tam opinie innych osób. Każdy 
człowiek ma prawo do wyrażania swoich poglą-
dów i podejmowania działań, na rzecz swojego 
zdrowia i otoczenia zgodnie ze swoją wiedzą, 
doświadczeniem i sumieniem – mówi Okręgowy 
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Ka-
towicach Pani Aleksandra Liszka. 

Nie oznacza to jednak, iż pielęgniarka czy 
położna może działać wbrew etyce zawodowej, 
czy na czyjąś szkodę. Jak już zostało wspomnia-
ne, do OIPiP w Katowicach docierają sygnały ze 
środowiska zawodowego o pielęgniarkach/po-
łożnych głoszących, że pandemii nie ma. 

Jak Państwo widzą, sprawa zatacza coraz 
szersze kręgi i staje się niejako „sprawą pu-
bliczną” z uwagi na fakt, że osoby  negujące 
pandemię, wykorzystują w tym celu media 
społecznościowe, których globalny zasięg jest 
wszystkim powszechnie znany.

Dlatego należy stanowczo podkreślić:  
PANEDMIA KORONAWIRUSA SARS-COV-2  
NIE JEST NICZYIM WYMYSŁEM, podobnie jak 
codziennie rosnące dane dotyczące liczby za-
rażonych i chorych na COVID-19, którym nie 
udało się pokonać wirusa.

Jeśli kogoś nie przekonują statystyki 
prezentowane w mediach, może podjąć 
pracę w najbliższym szpitalu, w którym 
przebywają zarażeni i na własne oczy 
przekonać się, jak wygląda sytuacja.

Hasła takie jak „COVID-19 to w zasadzie 
taka zwykła grypa” świadczą nie tylko o igno-
rancji tematu, ale też o braku podstawowej 
wiedzy medycznej dotyczącej ciężkiej choroby, 
jaką jest grypa oraz powikłań, które może ona 
spowodować (m.in. zapalenie płuc, zapalenie 
mięśnia sercowego, zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych i in.). Zarówno grypa, jak i CO-
VID-19 mogą doprowadzić do zgonu chorego, 
niezależnie od jego wieku, płci oraz tego, czy 
miał on, czy nie miał tzw. chorób współistnie-
jących. W chwili pisania niniejszego tekstu, 
liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 
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w Polsce wynosiła ponad 2 miliony, natomiast 
liczba osób, które zmarły na COVID-19 prze-
kroczyła 50 tysięcy. Mówienie więc, że pande-
mii nie ma jest nieprawdą i jest nie w porządku 
wobec osób, które zachorowały na COVID oraz 
obrazą pamięci tych, który zmarli nie zdoław-
szy pokonać choroby. Takie zachowanie nie 
przystoi zwłaszcza pielęgniarkom i położnym, 
których misją jest opieka nad ludzkim zdro-
wiem i życiem, dlatego ORPiP w Katowicach nie 
wyraża na to zgody. 

Koronawirus SARS-CoV-2 i COVID-19 to 
nie żarty, a WHO nie bez powodu ogłosiło stan 
pandemii – mówi Przewodnicząca ORPiP w Ka-
towicach Pani Anna Janik – Liczba osób, które 
przeszły COVID-19 wśród Członków naszej Izby 
wynosi już, co najmniej trzy tysiące (o czym  
świadczy ilość złożonych wniosków o zapomogę 
specjalną), a przecież do OIPiP w Katowicach 
należy 33 tysiące pielęgniarek i położnych. Ja 
również zachorowałam w październiku 2020r. 
i to pomimo sumiennego przestrzegania środ-
ków ostrożności. Mogę jednak powiedzieć, że 
miałam szczęście, bo przeszłam COVID-19 dość 
łagodnie, niemniej nie pamiętam w swoim ży-
ciu choroby, podczas której czułabym się rów-
nie fatalnie… A jej skutki odczuwam do tej pory. 
Dlatego apeluję do wszystkich, którzy twierdzą, 
że pandemia jest fikcją, by rozejrzeli się dooko-
ła i głęboko się zastanowili. Słowa te kieruję 
szczególnie do Koleżanek i Kolegów po fachu. 

Publiczne negowanie istnienia koronawirusa 
SARS-Cov-2 jest niezgodne z etyką zawodową 

i godzi w dobre imię oraz prestiż zawodu pie-
lęgniarki/położnej. Ponadto, powoduje to roz-
łam w naszym środowisku zawodowym, które 
i bez tego boryka się z ogromnymi trudnościa-
mi. Zawsze powtarzam, że zjednoczone pie-
lęgniarki i położne mogą osiągnąć wszystko. 
Hasło to zyskuje na aktualności, zwłaszcza w 
chwili obecnej. 

Szanowni Państwo, sytuacja, w której znaj-
duje się cały świat, jest niezwykle trudna, a 
wszystko wskazuje, iż nieprędko ulegnie ona 
zmianie. Braki wśród kadry medycznej, o któ-
rych mówiło się od lat, wobec coraz większej 
ilości hospitalizacji, są teraz boleśnie odczu-
walne. Nie da się ukryć, że wszyscy są już po 
prostu zmęczeni – strachem, niepewnością ju-
tra i próbami normalnego funkcjonowania w 
sytuacji, która daleka jest od normalności. Nikt 
nie jest w stanie przewidzieć, kiedy nasze ży-
cie powróci na właściwe tory, ale musimy wie-
rzyć, że nastąpi to niebawem. By jednak miało 
to miejsce, każdy z nas jest zobowiązany do 
zachowywania zasad bezpieczeństwa, tj. za-
słaniania nosa i ust, utrzymywania dystansu, 
częstego mycia i dezynfekcji rąk. Pielęgniarki 
i położne, z racji wykonywanego zawodu, mu-
szą uświadamiać i edukować społeczeństwo w 
tym zakresie oraz dawać dobry przykład. Tylko 
w ten sposób pokonamy pandemię koronawi-
rusa SARS-CoV-2. Jeśli wszyscy się postaramy, 
na pewno nam się uda.

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w dniu 14 maja br.  
odbędzie się kolejna część dedykowanego Położnym webinarium  

„Nowości w ginekologii i położnictwie”
 

Podjęliśmy się realizacji tego projektu edukacyjnego z dużym zapałem wynikającym z ogrom-
nego szacunku jakim darzymy PT Przedstawicieli tej grupy zawodowej a także z naszego 
przekonania o niemożliwej do przeceniania roli jaką odgrywają Położne i Położnicy w ochronie 
zdrowia współczesnych kobiet. Wielce dla nas zaszczytne pozytywne opinie uczestników po 
zeszłorocznych Webinariach, zmobilizowały nas do kontynuacji tego cyklu i przygotowania 
kolejnej części tej konferencji. Uwzględniliśmy w niej nowe tematy w dużej części zasugero-
wane nam przez Was po poprzednich spotkaniach. Webinarium będzie realizowane na żywo 
i będzie miało charakter w pełni interaktywny z możliwością zadawania nam pytań, na które 

po każdej sesji odpowiemy. Gorąco zachęcamy do udziału w tym wydarzeniu.
Wszelkie szczegóły oraz skrypt do rejestracji znajdują się na stronie www.polozna.alltus.pl

Ciesząc się na kolejne spotkanie z Państwem 14 maja,
przesyłamy wyrazy szacunku i sympatii.

Prof. dr hab. n.med. Violetta Skrzypulec-Plinta
Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski
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Samorząd Zawodowy Pielęgniarek  
i Położnych ma XXX Lat  

19.04.1991- 19.04.2021
Hanna Paszko

Członek Komisji Etyki przy NRPiP

 -  Jeśli jesteś pielęgniarką lub położną niezadowolona z tego co się dzieje w Twojej  
 pracy, 

 -  Jeśli czujesz się niedowartościowana, niedoceniona i z tego powodu masz zaniżone  
 poczucie wartości, 

 -  Jeśli w dodatku za to wszystko winisz innych, 
 -  Jeśli w dodatku tymi innymi są Twoje koleżanki i koledzy z pracy,
 -  Jeśli w dodatku myślisz, że niepotrzebnie musisz płacić 1% ze swojej pensji na rzecz  

 samorządu,
 -  Jeśli uważasz, że samorząd nic nie zrobił dla pielęgniarek i położnych i na dodatek  

 dalej nic nie robi,
 -  A Ty wiesz , co należy zrobić i marzysz o tym…,
 -  To wiedz, że każdy ma marzenia, ale tylko nieliczni mają odwagę, by je realizować.

/ Urszula Krzyżanowska – Łagowska / [ 1 ]. 

Czym jest samorząd zawodowy polskich 
pielęgniarek i położnych? Najprościej można 
powiedzieć, że samorząd zawodowy ma czte-
ry podstawowe cele: reprezentuje, broni god-
ności zawodowej, upowszechnia zasady etyki 
zawodowej i integruje środowisko zawodowe.  

Trzydzieści lat w życiu człowieka – to dużo! 
To pełnia dojrzałości życiowej i zawodowej. 

A w samorządzie zawodowym? 
Aby odpowiedzieć na tak postawione pyta-

nie należy wrócić do początku i wskazać czym 
był trzydzieści lat temu samorząd zawodowy 
dla polskich pielęgniarek i położnych. Ten, któ-
ry poprzez trzydzieści lat swojej działalności 
stał się też, w pewnym sensie, dobrą ścieżką 
karier zawodowych dla wielu pielęgniarek i po-
łożnych. 

Zawodowy dzień dzisiejszy jest przecież zu-
pełnie inny niż był wtedy. Młodego, nadążają-
cego za medycznymi nowościami, pokolenie, 
które aktualnie pracuje w systemie ochrony 
zdrowia, trzydzieści lat temu nie było jeszcze 
na świecie. 

Zawodowy dzień dzisiejszy (oprócz sytu-
acji związanej z pandemią) ma teraz wszystko 
dobrze zorganizowane i poukładane. Zawody 
zastały umocnione, ujęte w ramy prawne, re-
gulaminy i rozporządzenia. Uzyskały swoją au-

tonomię. Nie ma już wątpliwości i niejasności. 
Można powiedzieć, że współcześnie działający 
samorząd zawodowy stoi na straży wykony-
wania zawodów. Pomaga, wspiera, aktywuje i 
broni, gdy pojawiają się zagrożenia. Jest god-
nie reprezentowany, poprzez swoich przedsta-
wicieli w kraju i za granicą. Ma ukształtowane 
struktury i organy samorządu zawodowego, 
ma siedziby oraz majątek trwały. Jest dobrym 
organizatorem szkoleń i kursów kwalifikacyj-
nych,specjalizacji. 

Dobra i dobrze zorganizowana praca na 
rzecz całego środowiska zawodowego stała się 
normą. Zdjęte z głów czepki zastąpiły iden-
tyfikatory. O czepkach przypomina już tylko 
elegancki strój galowy. Dzisiaj każda osoba 
wkraczając na zawodową ścieżkę pielęgniar-
ki lub położnej nie może sobie wyobrazić aby 
było inaczej. To jest prawdziwy, wspaniały do-
robek minionych lat oraz wspaniała zawodowa 
historia. 

Uważam, że pomimo ponoszonych strat, 
niepewności i piętrzących się trudności dnia 
codziennego, przynależność do samorządu 
jest prawdziwym zaszczytem. I prawdziwą 
zawodową dumą. Dumą z niezmiennej zawo-
dowej jedności, pokoleniowej solidarności, od-
wagi, determinacji i wspólnych nowych celów. 
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Zawodowe piękno, dobro, miłość do każdego 
człowieka oraz zawodowe misje  zostały wypi-
sane na izbowych sztandarach.  

Przyznaję, że niektórym ludziom bardzo 
trudno jest uwierzyć w to, że w roku 1991 ni-
czego nie było! Nie było wzorów do naślado-
wania, nie było instruktorów działań, nie było 
pieniędzy, kserokopiarek, telefonów a nawet 
potrzebnego papieru dla maszyn do pisania. 
A jedyne dostępne wtedy telefony stacjonarne 
potrafiły płatać różne figle – często niemoż-
liwym było połączenie. Dlatego zastanawiam 
nad tym, co nam zostało w pamięci z tamtych 
lat przepełnionych walką i zaangażowaniem. 
Zastanawiam się, czy pamiętamy jeszcze 
pierwszą skromną siedzibę naszej Okręgowej 
Izby przy ulicy Stawowej w Katowicach? Po-
tem kolejną przy Alei Korfantego? Przecież nie 
było wtedy tej pięknej, długo remontowanej 
siedziby, którą mamy teraz, przy ulicy Fran-
cuskiej 16. Czy pamiętamy, że, pielęgniarki i 
położne wykazały godną podziwu i naśladowa-
nia, potrzebę pracy bezinteresownej na rzecz 
powstającej korporacji? Od samego początku, 
czyli od pierwszych zjazdów, większość osób 
kandydujących do pracy na rzecz samorządu 
wiedziała o tym, że będzie  pracowała społecz-
nie, bez wynagrodzenia. 

Tak, to prawda, wielu potrzebnych rzeczy i 
miejsc do pracy wtedy nie było. Ale były wspa-
niałe Liderki i wspaniali Liderzy. Trudno jest 
mi wymieniać z imienia i nazwiska poszcze-
gólne osoby, było ich bardzo dużo i obawiam 
się, że mogłabym kogoś pominąć. Dlatego z 
prawdziwym szacunkiem i nie ukrywanym 
wzruszeniem, chylę czoło przed WSZYSTKIMI 

przepięknymi pielęgniarskimi i położniczymi 
osobowościami, w czepkach na głowach, które 
wtedy emanowały dobrem i zaangażowaniem, 
które przyciągały i nie zniechęcały się. Pro-
mieniowały ciekawymi pomysłami i rozpalały 
gorące dyskusje. I w ten sposób, z upływem 
dni i lat, marzenia nabierały realnych kształ-
tów a pragnienia ubogacały i umacniały po-
trzebę zmiany. 

Pełne zaangażowanie pielęgniarek i położ-
nych było wtedy ogromnym, szczerym zry-
wem serc (w większości kobiecych!) w trud-
nym czasie przemian ustrojowych w Polsce. 
Początkiem trwałych przeobrażeń, bardzo 
dobrych przemian, których celem była prze-
budowa struktur organizacyjnych, funkcji i 
zadań stojących przed pielęgniarkami i po-
łożnymi. Także odważnym początkiem two-
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rzącej się zawodowej demokracji. Jedności 
dwóch zawodów skupionych na zadaniach i 
celach, w których zawsze dominowało dobro 
człowieka zdrowego i chorego, od narodzin 
aż do śmierci. Wszystko to razem wzięte było 
nowe, pierwsze, świeże i radosne. Równocze-
śnie wskazywano drogę rozwoju naukowego 
w pielęgniarstwie i położnictwie. Właśnie w 
taki sposób ujawniało się motywujące piękno, 
które budowało i wyznaczało nowe kierunki. 
W tym znaczącym dla środowiska roku 1991, 
mądrość pielęgniarek i położnych zwyciężyła. 
A ujawniona inteligencja przyciągała, nawet 
tych, którzy nie wierzyli… 

W ten sposób to, co było niemożliwe stało 
możliwym! Można powiedzieć, że stało się tak, 
jak często bywa w  bajkach  – że samorząd 
powstał z marzeń, czyli z niczego!

Dlatego z głębokim osobistym namysłem 
zastanawiam się w jaki sposób, wspólnie lub 
indywidualnie, można uczcić ten szczególny 
jubileusz XXX lat samorządu, w roku 2021? W 
roku, w który pandemia nie odpuszcza, końca 
wysiłku medyków nie widać a wiele ważnych 
rocznic i uroczystości zmienia swoje terminy. 
Jak przekazać społeczeństwu polskiemu tą 
niezwykle ważną dla pielęgniarek i położnych 
informację? Jak wykrzesać z siebie iskierkę ra-
dości i nadziei, gdy śmierć na każdym dyżurze 
zagląda w oczy i nieraz (zupełnie niespodzie-
wanie !) zabiera z zawodowego grona kolejną 
osobę pełną empatii i profesjonalizmu ???... 

„Arystoteles twierdził, że są dwie skraj-
ności: tchórzostwo i zuchwałość, a złotym 
środkiem jest odwaga. Istotne jest by pie-
lęgniarka kiedy jest sama z pacjentem i ma 
w pacjencie nie tylko chorego, ale także po-
tencjalnego oskarżyciela, miała wewnętrz-
ne przekonanie, iż postępuje właściwie. Nie 
może zaistnieć sytuacja, w której krzyk wy-
trąci ją z równowagi , okrzyki często zner-
wicowanych chorych nie mogą spowodo-
wać, iż utraci spokój sumienia”.  / ks. prof. 
J. Tischner / [2].

W roku jubileuszu, nie myśląc o świę-
towaniu, pielęgniarki i położne często mo-
dlą się o to, by została im dodana wyjąt-
kowa odwaga przepełniona heroizmem. By 
nie opuszczała nadzieja, by nie ucierpiały 

etyczne postawy, by sił wystarczyło !!! No i 
żeby ich własne rodziny nie cierpiały ponad 
potrzebną ofiarność. To niekończące się dyżu-
rowanie bez odpoczynku jest najwyższą ofiarą 
składaną przez pielęgniarki i położne, wszyst-
kim ludziom, całemu społeczeństwu polskie-
mu. 

„ Etyka określa dobroć czynu podkreślając, 
że nie jest to czyn doskonały, bo nie jesteśmy 
istotami doskonałymi i nie możemy wszyst-
kiemu zaradzić. Mamy tylko dwie nogi i dwie 
ręce, trzeba rozróżnić dobroć i doskonałość…” 
/ ks. prof. J. Tischner/ [3].

Moim marzeniem jest, aby pielęgniarki i po-
łożne, w tym pięknym roku XXX lecia swoje-
go samorządu zawodowego, zostały należycie 
docenione przez rządzących i zarządzających, 
przez całe społeczeństwo polskie. Aby otrzy-
mały od otaczanego troską i profesjonalną 
opieką społeczeństwa, więcej serdeczności, 
słów podziękowania, więcej pozytywnego 
spojrzenia na pot i łzy wylewane w godzinach 
wojennej walki z tym śmiertelnym koronawi-
rusem, na każdym dyżurze. Więcej zrozumie-
nia i realnej opieki innych grup zawodowych. 
Przecież pielęgniarki i położne znając swoją 
misję i rodzaj pracy, nie użalają się na brak 
możliwości pracy zdalnej, na to, że nie mogą 
być przy własnym dziecku podczas jego zdal-
nej edukacji. Trwają, pracują, pomagają, czu-
wają, dyżurują! Pracują, wspierają, doradzają, 
słabną, chorują i (nieraz) umierają… 
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Naczelna Rada Pielęgniarek i 
Położnych wcześniejsze jubileusze 
samorządu zawodowego uczciła 
wybiciem okolicznościowych, pre-
stiżowych Medali. W roku 2001 
wybito Medal X lecia, w roku 2011 
wybito Medal XX lecia. Każdy inny, 
każdy z innym zawodowym prze-
słaniem. 

Nasza Okręgowa Rada Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach już 
od wielu lat przyznaje wyjątkowe 
wyróżnienie za pozytywne posta-
wy zawodowe w środowisku pracy. 
Tym wyróżnieniem jest „ Diamen-
towy Czepek „. Lista pielęgniarek i 
położnych, które już otrzymały to 
wyróżnienie, jest długa.

Zupełnie nieprzewidywalne zda-
rzenia, których powodem stała się obecna 
pandemia sprawiły, że w roku 2020 Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych zamiast myśleć 
o kolejnym, być może jeszcze bardziej znaczą-
cym MEDALU z okazji XXX lecia, przygotowała 
„ WYRÓŻNIENIE „ – zupełnie nowe, którego 
nigdy wcześniej nie było. Równocześnie wy-
różnienie to stało się najwyższym samorządo-
wym  wyróżnieniem! Zawiera w sobie zawodo-
wy profesjonalizm, zawodową miłość do ludzi, 
dumę, szacunek i ogromny ból po stracie. 

Z wielką przykrością i smutkiem akceptuje-
my fakt, że to nowe WYRÓŻNIENIE przyzna-
wane jest pośmiertnie polskim Pielęgniarkom 
i Położnym. Tym, które wykonując swój szcze-
gólny zawód w czasie pandemii COVID – 19, 
zachorowały i straciły życie, wykazując naj-
wyższą odwagę i prawdziwe bohaterstwo.  

Tym wyróżnieniem jest „STATUETKA – 
CIERPIĄCYM PRZYWRÓCIĆ NADZIEJĘ” 

Te nieme lecz bardzo wymowne STATUETKI 
- dla uczczenia Pamięci Zmarłych Pielęgniarek 
i Położnych  trafiły już do wielu polskich rodzin 
okrytych żałobą… 

Każda śmierć bardzo boli i pozostawia na 
długie lata trudno gojące się rany. Śmierć 
dobrze wyedukowanych, mądrych, spraw-
nie działających we współczesnym systemie 
ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych boli 

jeszcze bardziej. To jest niezwykle delikatna 
i trudna kwestia. Temat wywołujący szybsze 
bicie serca. Przecież pielęgniarka i położna, 
pracując z pełnym zaangażowaniem i poświę-
ceniem w czasie tej pandemii, pragnie poma-
gać, ratować cudze życie i wracać po pracy do 
swoich bliskich. Nie chce chorować… Nie chce 
tracić własnego życia… 

Dlatego powinniśmy pamiętać, wspominać i 
nie zapominać… 

Wspierać na tyle, na ile jest to możliwe, 
pogrążone w nieukojonym bólu rodziny Zmar-
łych naszych Koleżanek i Kolegów. I w każdej 
chwili ubogacać się pozytywnym myśleniem o 
tym, że nawet największy smutek nie powinien 
przesłaniać radości płynącej ze wspólnych za-
wodowych działań, osiągnięć i celów. Pamięta-
jąc i wspominając, zapisując i utrwalając ak-
tualne wydarzenia, pozostawimy wiarygodny 
ślad dyżurowania pełnego niepokoju i grozy. 
A otaczając Zmarłych pamięcią modlitewną, 
zbudujemy nasz bardzo indywidualny pomnik 
duchowej pamięci o Tych, których nie ma już 
na pielęgniarskich i położniczych dyżurach. 

Literatura :
1.Urszula Krzyżanowska-Łagowska, Idea samo-

rządności. Wspomnienia – Rozmowy - Fakty, Wy-
dawca NIPiP , Warszawa 2011r.

2 i 3 Ks. prof. J. Tischner, O kodeksie etyki pielę-
gniarek i położnych, Biuletyn – II Krajowy Zjazd 
Pielęgniarek i Położnych, Warszawa 2-4 grudnia 
1995r, str. 101 i 100. 
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Symulacja medyczna  
w praktycznym nauczaniu  

pielęgniarstwa i położnictwa
mgr Barbara Kotlarz

Pielęgniarka, położna specjalista pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych
Zakład Profilaktyki Chorób Kobiecych Katedry Zdrowia Kobiety

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Początki nauczania metodą symulacji medycznej to dawne pracownie kształtowania 
umiejętności pielęgniarskich czy położniczych, w których na nieco mniej niż obecnie 
technicznie zaawanasowanych trenażerach, przyszłe pielęgniarki i położne uczyły się 
czynności pielęgnacyjnych, zabiegów pielęgniarskich czy poznawały mechanizmy po-
rodowe. Wiele koleżanek pamięta pewnie jeszcze zajęcia, na które 2 lub 3 osoby z gru-
py przynosiły piżamy i udawały pacjentów, a koleżanki ćwiczyły swoje umiejętności 
w warunkach podobnych do pracy z pacjentem w szpitalu czy poradni, co w nowocze-
snym ujęciu zajęć prowadzonych metodą symulacji medycznej stanowi pracę z tzw. 
pacjentem standaryzowanym.  

Intensywny rozwój nauk technologii me-
dycznych w ostatnich latach umożliwił z jednej 
strony, ale też i wymusił niejako wprowadzenie 
zaawansowanych trenażerów i symulatorów, 
a także nowych metod również do sposobu 
kształcenia w postaci symulacji medycznej, e-
-learningu czy wirtualnej rzeczywistości. 

Ogromną zaletą metody symulacji medycz-
nej jest jej powtarzalność bez ryzyka dla zdro-
wia i życia pacjenta, co pozwala nie tylko na 
wykształcenie umiejętności, ale również na jej 
wyspecjalizowanie. Istotne jest zmniejszenie 
stresu zarówno u pacjenta jak również osoby 
ćwiczącej podczas wykonania czynności, któ-
rych zastosowanie u pacjentów wiąże się ko-
niecznością szybkiego wykonania lub wystąpie-
niem określonego stanu zdrowia, w tym także 
w warunkach zagrożenia zdrowia lub życia, np. 
podjęcie działań resuscytacyjnych, wykonanie 
tracheotomii, podjęcie działania w przypadku 
wystąpienia dystocji barkowej, ręczne wydo-
bycie łożyska, itp. Nauczanie metodą symulacji 
medycznej pozwala nie tylko na wyćwiczenie 
aspektu technicznego, ale również kompeten-
cji społecznych bez negatywnych konsekwen-
cji dla pacjenta i studenta. Uczy podejmowania 
decyzji klinicznych, łącząc wiedzę teoretyczną 
z umiejętnościami praktycznymi i pozwala na 
dostosowania metod działania do stanu pa-
cjenta, zwiększa aktywność i zaangażowanie 
studenta, a także umożliwia retrospekcję i 
ponowne podjęcie działań w przypadku błęd-
niej decyzji czy nieprawidłowo wykonanego 
zabiegu. Podczas zajęć prowadzonych tra-
dycyjnymi metodami student musi otrzymać 
pełną dawkę informacji niezbędną do wykona-

nia działania, a dzięki zastosowaniu symulacji 
działanie studenta jest uzależnione od stopnia 
uzyskanych przez siebie informacji różnymi 
metodami (wywiad, obserwacja, badanie, traf-
ność interpretacji wyników). Nie do przece-
nienia jest również fakt, iż metoda ta pozwala 
na współdziałanie kilku osób, z których każda 
może mieć przypisaną inną rolę. Pozwala to nie 
tylko na wyćwiczenie umiejętności, ale przede 
wszystkim uczy pracy w ramach zespołu tera-
peutycznego. Metoda symulacji pozwala rów-
nież na wprowadzenie tzw. czynnika zakłóca-
jącego, co pozwala na stopniowanie trudności 
i wieloaspektowy charakter ćwiczenia. Takim 
czynnikiem zakłócającym może być np. osoba 
towarzysząca rodzącej, którą wprowadzamy 
do zadania po opanowaniu umiejętności przy-
jęcia porodu przez studenta, czy przerażonej 
widokiem krwi dziewczynki, która towarzyszy 
skaleczonej koleżance.

Rodzaje symulacji
Podczas zajęć prowadzonych metodą sy-

mulacji medycznej można zastosować trening 
zadaniowy, obecność pacjenta standaryzowa-
nego (SP), ćwiczenie z wykorzystaniem tre-
nażerów i/lub symulatorów wysokiej wierno-
ści (manekin zaawansowany) oraz symulację 
komputerową czy wirtualną rzeczywistość.

 ¾ Trening zadaniowy umożliwia tech-
niczne wyćwiczenie prostych lub zło-
żonych elementów zadania, np. cew-
nikowanie pęcherza moczowego czy 
opanowanie mechanizmu porodowego.

 ¾ Pacjent standaryzowany (PS/SP) 
to osoba udająca pacjenta i posiadają-
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ca wiedzę na temat „swojego” stanu, w 
tym możliwych komplikacji. Takim pa-
cjentem może być pracownik centrum 
symulacji, czy inny student lub nauczy-
ciel przygotowany do odgrywania roli 
pacjenta.

Zajęcia polegają na odgrywaniu zaaranżo-
wanych przez nauczyciela scen z przebiegu 
choroby lub określonego stanu, gdzie student 
sam pozyskuje potrzebne mu informacje ba-
zując na posiadanej wiedzy. Praca z pacjentem 
standaryzowanym pozwala na ćwiczenie kon-
taktów interpersonalnych, uczy właściwej ko-
munikacji i daje możliwość ich wielokrotnego 
powtarzania. 

 ¾ Trenażer to prosty manekin ludzki lub 
jego część, stanowiący konkretny poje-
dynczy narząd lub obszar ciała (np. ra-
mię do wkłuć obwodowych, manekin po-
rodowy). Pozwala na wykonanie prostej 
lub bardziej zaawansowanej czynności. 
Może też służyć jako część symulacji 
hybrydowej, w której w rolę pacjenta 
wciela się pacjent standaryzowany, na-
tomiast wykonanie samej czynności – z 
uwagi na jej specyfikę lub wymagania 
co do określonego stanu – odbywa się 
na odpowiednim trenażerze (np. zaopa-
trzenie rany, założenie zgłębnika do żo-
łądka, przyjęcie porodu, wyłyżeczkowa-
nie jamy macicy). 

 ¾ Symulator o różnym stopniu od-
zwierciedlenia wierności to manekin, 
tzw. symulator całego pacjenta lub jego 
część (np. manekin do resuscytacji, sy-
mulator porodowy) lub też trenażer za-
awansowany technicznie, umożliwiający 
odwzorowanie przebiegu procesów w 
zakresie prawidłowego i nieprawidło-
wego funkcjonowania. Wykorzystanie 
symulatorów dzięki zastosowaniu odpo-
wiedniego oprogramowania pozwala na 
przeprowadzenie zajęć w zakresie nauki 
danego elementu lub sekwencji postę-
powania. Dodatkowo włączenie komu-
nikacji głosowej samego symulatora lub 
z wykorzystaniem pacjenta standaryzo-
wanego czy innego nauczyciela pozwala 
także ćwiczenie umiejętności interper-
sonalnych. 

 ¾ Symulacja komputerowa podobna 
jest nieco do gry komputerowej z wy-
korzystaniem np. klawiatury, myszy, 
joysticka lub innego urządzenia. Dzięki 
tej metodzie możliwe jest przekazywa-

nie informacji zwrotnych, obserwacja i 
ocena działań studentów bez obecności 
nauczyciela. 

 ¾ Rzeczywistość wirtualna to wykorzy-
stanie trójwymiarowych metod do od-
wzorowania realnych sytuacji w opiece 
zdrowotnej. Pozwala dzięki zastosowa-
niu interfejsu fizycznego lub klawiatury, 
myszy, detektora mowy i głosu, czujni-
ków ruchu lub urządzenia dotykowego 
na przyswajanie wysoce technicznych 
kompetencji. Metoda sprawdza się w 
dziedzinach takich jak chirurgia ortope-
dyczna czy położnicza. 

 ¾ Symulacja hybrydowa to połączenie 
osoby pacjenta standaryzowanego z tre-
nażerem umiejętności, który zastępując 
odpowiedni narząd, pozwala na wyko-
nanie czynności na modelu, zapewnia-
jąc przez cały czas kontakt z pacjentem 
(tzw. pacjent hybrydowy). Ta forma sy-
mulacji sprawdza się doskonale podczas 
ćwiczenia zabiegów inwazyjnych czy 
nieobojętnych dla zdrowia pacjenta lub 
w sytuacjach, gdy sytuacja chorobowa 
występuje  stosunkowo rzadko lub wy-
maga szybkiego działania. Istotną za-
letą jest również to, że daje możliwość 
wielokrotnego powtarzania, np. nakłucie 
lędźwiowe, działania w dystocji barko-
wej, postępowanie w krwotoku poporo-
dowym.

Prowadzenie zajęć metodą symulacji me-
dycznej wymaga przygotowania i opracowania 
scenariusza zajęć. Wprowadzenie wszystkich 
uczestników do zajęć (omówienie celu, prze-
biegu symulacji, itp.)  to pierwszy etap przebie-
gu symulacji, zwany również pre – briefingiem. 
Na tym etapie wszyscy uczestnicy dysponują 
taką samą wiedzą odnośnie zadania. Następ-
nie przeprowadza się scenariusz symulacyjny. 
Symulacja może dotyczyć ćwiczenia dla 1 oso-
by lub zespołu, w którym każdy członek ma 
przypisaną inną rolę. W czasie trwania symu-



22

lacji osoby ćwiczące są obserwowane przez na-
uczyciela, który wszystkie swoje postrzeżenia 
omawia podczas debriefingu, stanowiącym za-
kończenie ćwiczenia. Nagranie symulacji po-
zwala również osobie ćwiczącej na dokonanie 
samooceny pracy, a także na ocenę współpra-
cy zespołowej oraz z kontaktu z pacjentem i 
jego rodziną. 

W pracy metodą symulacji medycznej nale-
ży zawsze uwzględnić możliwość błędnej oce-
ny sytuacji przez osobę lub zespół ćwiczący i 
opracowanie tzw. planu awaryjnego, który po-
lega najczęściej na wprowadzeniu dodatkowej 
osoby, np. starszej pielęgniarki czy położnej 
lub lekarza, który naprowadzi ćwiczących py-
taniami lub działaniami na właściwy tok myśle-
nia, nie podając jednak gotowego rozwiązania 
sytuacji. Wymaga to przewidywania na etapie 
tworzenia scenariusza momentów, w których 
nastąpić może błędna ocena sytuacji i sposo-
bów działania uczestników, a także określenia 
chwili wkroczenia nowego uczestnika, będące-
go niejako kołem ratunkowym tego działania i 
zakres przekazywanej pomocy na danym eta-
pie. 

Pamiętać należy również, że symulacja me-
dyczna jest metodą angażującą emocje osób 

uczestniczących i – pomimo świadomości, że 
ćwiczenie jest tylko udawane – może spowo-
dować głęboki stres  i obawę przed podej-
mowaniem kolejnych działań. Dlatego bardzo 
istotne jest nie tylko wprowadzenie uczestni-
ków do danego zadania, ale również rzeczowe 
omówienie przebiegu ćwiczenia po jego zakoń-
czeniu. Odczucia osób uczestniczących w sy-
mulacji można porównać do stanu, w którym 
znajdujemy się po wystąpieniu sytuacji nagłej 
w miejscu pracy, np. wstrząs u pacjenta po 
wykonaniu iniekcji. Pomimo tego symulacja 
medyczna jest bardzo dobrą metodą przygo-
towującą studenta do podejmowania właści-
wych działań i współpracy w zespole terapeu-
tycznym. Może się również sprawdzić podczas 
szkolenia pracowników na wypadek wystą-
pienia powikłań czy sytuacji nagłych (NZK, 
wstrząs, zator płynem owodniowym, dystocja 
barkowa, pęknięcie macicy, itp.), kiedy wyma-
gane jest działanie pod presją czasu. Symu-
lacja pozwala na naukę ustalania priorytetów, 
hierarchizacji działań oraz właściwego gospo-
darowania czasem. Umożliwia również wypra-
cowanie schematów podejmowania działań w 
określonych sytuacjach i łatwiejsze odnajdy-
wanie się w pracy zespołowej podczas sytuacji 
zagrożenia zdrowia i/lub życia pacjenta. 

INFORMACJA  
DZIAŁU  KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO

mgr Hanna Dobrowolska
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Zakład Ekonomiki i Zarządzania  

w Ochronie Zdrowia, Wydział Nauk o Zdrowiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana regulaminu w zakresie  
kształcenia podyplomowego.  

Zmiana dotyczy zapisów następujących paragrafów:
§ 1.

1. Prawo do uzyskania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek 
 i położnych, ma wyłącznie Członek Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(dalej: Członek Okręgowej Izby).

2. Warunkiem przyznania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek  
i położnych jest:
a) przynależność do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach przez okres mini-

mum roku (licząc wstecz od dnia złożenia wniosku), z zastrzeżeniem ust. 3,
b) regularne opłacanie składki członkowskiej,
c) brak wymagalnych zobowiązań w stosunku do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach.
3. Okres przynależności do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, uprawnia-

jący do uzyskania pomocy w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych, wynosi minimum   
6 miesięcy (licząc wstecz od dnia złożenia wniosku) w przypadku:
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a)  Członków Okręgowej Izby „wchodzących do zawodu” bezpośrednio po ukończeniu szko-
ły pielęgniarskiej/położniczej oraz

b)  Członków Okręgowej Izby, którzy zostali wpisani do rejestru pielęgniarek i po-
łożnych prowadzonego przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych  w Katowi-
cach w związku ze zmianą miejsca wykonywania zawodu będącą efektem okoliczno-
ści losowych lub rodzinnych (pod warunkiem, że główne miejsce wykonywania za-
wodu znajduje się na terenie właściwości Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach).

4. Regularne opłacanie składek członkowskich oznacza opłacanie składki członkowskiej w wyso-
kości oraz terminach przewidzianych odrębnymi przepisami lub zgłoszenia i udokumentowa-
nie prawa do zwolnienia z jej opłacania na podstawie odrębnych przepisów. W przypadku gdy 
Członek Okręgowej Izby uzyskuje dochód jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska 
jest naliczana z jednego źródła, z którego wysokość dochodu jest najwyższa. 

5. W sytuacjach wyjątkowych Członkowie Okręgowej Izby, którzy nie opłacali składki człon-
kowskiej (lub innych zobowiązań) w sposób regularny, moją prawo korzystać ze świadczeń  
w ramach niniejszego regulaminu dopiero po 3 miesiącach regularnego opłacania składki 
członkowskiej oraz pod warunkiem spłaty istniejących zobowiązań lub rozpoczęcia przez 
Członka Okręgowej Izby spłaty istniejących zaległości na warunkach i w terminie określonym 
w uchwale OIPiP w Katowicach podjętej w przedmiotowej sprawie.

6. W przypadku stwierdzenia braku aktualizacji danych Członka Okręgowej Izby w rejestrze pie-
lęgniarek i położnych prowadzonym przez OIPiP w Katowicach lub powzięcia wątpliwości co 
do prawidłowości obliczonych i opłacanych składek członkowskich, a także w razie powzięcia 
innych wątpliwości w zakresie treści wniosku i złożonych załączników, Komisja Kształcenia 
działająca przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach może przed rozpo-
znaniem wniosku żądać od Członka Okręgowej Izby dodatkowych dokumentów i wyjaśnień. 
Odmowa przedłożenia dodatkowych dokumentów lub udzielenia wyjaśnień może skutkować 
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

7. Niniejszy Regulamin nie znajduje zastosowania do kształcenia organizowanego przez Okręgo-
wą Izbę finansowanego ze środków publicznych przez ministra właściwego do spraw zdrowia 
lub środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

8. Warunkiem przystąpienia Członka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach do 
kursów organizowanych przez OIPiP w Katowicach jest założenie konta w Systemie Monitoro-
wania Kształcenia (dalej: SMK) oraz złożenie wniosku na wybrany kurs w ramach kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych w systemie SMK.

§ 4.
1. Częściowa refundację kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 

ukończonego u innego organizatora kształcenia podyplomowego, przysługuje pod warunkiem, 
że Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach w danym roku kalendarzowym do 
dnia rozpoczęcia kursu objętego wnioskiem o częściową refundację, nie organizowała danego 
rodzaju kursu.

2. Częściową refundację kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych 
ukończonego u innego organizatora kształcenia podyplomowego można otrzymać wyłącznie 
raz w roku kalendarzowym.

3. Częściowa refundacja kosztów kształcenia w danym roku kalendarzowym obejmuje tylko jeden 
z rodzajów kursów, tj. kurs kwalifikacyjny, albo kurs dokształcający albo kurs specjalistyczny.

4. Częściowa refundacja kosztów kształcenia szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) 
przysługuje raz na 5 lat kalendarzowych.

5. Do wniosku o częściową refundację kosztów kursu specjalistycznego ukończonego u innego 
organizatora kształcenia podyplomowego, rozpoczętego w okresie stanu epidemii, zapisu ust. 
1 nie stosuje się.

WAŻNE
w związku z dynamiką zmian spowodowanych pandemią covid-19 informujemy 

osoby zainteresowane kształceniem lub refundacją kosztów kształcenia o obowiązku 
regularnego śledzenia zapisów regulaminu, który w aktualnej i pełnej wersji jest 

dostępny na stronie internetowej Izby 
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Depresja  - choroba XXI wieku
Maria Kuca-Mulak

Mgr pielęgniarstwa, mgr pedagogiki
Specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego i zachowawczego

Oddział Psychiatryczny dla Chorych Somatycznie
Sosnowiecki Szpital Miejski Sp. z o.o

Jeszcze do niedawna nie wypadało nawet używać słowa „depresja ”kojarzyło się 
ono z osobą chorą, która obowiązkowo powinna być leczona w zakładzie zamkniętym, 
najlepiej w odosobnieniu. Ewentualne obniżenie samopoczucia psychicznego i wszel-
kich objawów dotyczących pogorszenia nastroju nazywano, zarówno w kontaktach 
bezpośrednich, jak i w zakresie przedstawiania tematu przez media, modnym wów-
czas słowem „chandra” czy „życiowy dołek”, niekiedy „ból istnienia”. Te określenia 
używane były przez różne środowiska kształtujące styl życia, również przez środowi-
sko medyczne. Na przełomie zaledwie kilku lat nastąpiły ogromne zmiany dotyczące 
nazywania stanu obniżania nastroju i aktualnie najczęściej używane jest słowo „de-
presja”.

Depresja jest schorzeniem coraz bardziej 
rozpowszechniającym się we współczesnym 
społeczeństwie. Z szacunkowych danych Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO, World Health 
Organization) wynika, że aktualnie choruje na 
nią co najmniej 350 milionów ludzi na całym 
świecie, z czego 1,5 miliona osób w Polsce. 
Precyzyjne określenie częstości występowania 
depresji jest trudne ze względu na duży odse-
tek nierozpoznanych przypadków. Szacuje się, 
że około 50% chorych na depresję nie trafia do 
lekarzy specjalistów, a  tym samym nie otrzy-
muje odpowiedniego leczenia. Rozpowszech-
nienie depresji w ciągu życia waha się w zakre-
sie 14,4−18%, najczęściej obserwowana jest 
u osób w wieku 20-40 lat i dotyka dwukrotnie 
częściej kobiety niż mężczyzn, choć przyczyny 
tego zjawiska wciąż pozostają nieznane. Doty-
ka zarówno ludzi bardzo młodych, jak i tych w 
starszym wieku.

Analizy przeprowadzane pod egidą WHO 
unaoczniają, że depresja w 2002 roku zajmo-
wała czwarte miejsce na liście przyczyn niepeł-
nosprawności chorobowej na świecie. Przewi-
duje się, że w 2030 roku będzie ona na świecie 
drugą co do częstości przyczyną niepełno-
sprawności w krajach wysokorozwiniętych, zaś 
trzecią w krajach niskorozwiniętych. 

Depresja należy do powszechnie występu-
jących zaburzeń psychicznych.  Jak pokazu-
ją wyniki badań epidemiologicznych, jest ona 
przykładem jednostki chorobowej o ogrom-
nym znaczeniu zdrowotnym i coraz większym 
wymiarze społecznym, a poprzez to staje się 
istotnym elementem ogólnoświatowego zdro-
wia publicznego.

Zgodnie z  definicją, jest poważnym zabu-
rzeniem psychicznym objawiającym się głów-

nie obniżeniem nastroju, zmniejszeniem ener-
gii oraz aktywności, które często uniemożliwia 
normalne funkcjonowanie. Depresja jest sta-

nem charakteryzującym się przede wszystkim 
pogorszeniem nastroju, zmniejszeniem energii 
i aktywności, a także zainteresowań.

Aby rozpoznać depresję, wymienione wy-
żej cechy muszą osiągnąć natężenie istotne 
klinicznie. Depresja ma wiele odmian, może 
współwystępować z innymi zaburzeniami  i 
przybierać różne postaci o odmiennej etiologii.

Najbardziej zastanawiającą kwestią jest 
to dlaczego dzieci i młodzież, które  powinny 
być radosne i beztroskie, również chorują na 
depresję. Przyczyny choroby u młodych ludzi 
i dzieci są równie trudne do określenia, jak i 
u osób dorosłych. Objawy depresji u dzieci są 
bardzo podobne do objawów chorych doro-
słych: ogólne złe samopoczucie, problemy ze 
snem, nerwowość, płacz, brak apetytu.

Depresja u dzieci cechuje się nasileniem za-
chowań autodestrukcyjnych, buntowniczych. 
Trudności diagnostyczne pojawiają  się w przy-
padku małych dzieci, z którymi nie ma jeszcze 
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odpowiedniego kontaktu i nie można z nimi po-
rozmawiać o ich problemach. Depresja u nich 
może przebiegać nietypowo. Mogą cofać się w 
rozwoju, przestać mówić, zacząć się moczyć. 

Dodatkowo pojawiają się objawy, które są 
charakterystyczne dla innych chorób, od  zwy-
kłego przeziębienia po bóle głowy, brzucha, 
biegunki, duszności.

Obraz kliniczny depresji u młodzieży jest le-
piej rozbudowany niż u dzieci, tutaj  mamy do 
czynienia z zachowaniami aspołecznymi, pro-
blemami w podejmowaniu  decyzji, negatywną 
wizją swojego ciała, napadami złości, buntem, 
np. ucieczki z domu, wagarowanie oraz wiele 
różnych symptomów typowych dla depresji u 
osób  dorosłych.  Poza tym nierzadko pojawia-
ją się problemy w szkole, zamknięcie w sobie, 
samotność, smutek, żal wynikający z odrzu-
cenia przez grupę, a bywa, że również przez 
rodziców. Nie ma jednak wątpliwości, depresja 
jest chorobą, którą należy leczyć, szczególnie 
u dzieci i nastolatków, gdyż nie podjęcie lecze-
nia rzutować będzie jej pogłębieniem w przy-
szłym, dorosłym życiu, o ile nie zakończy się  
na tym etapie – udaną próbą samobójczą.

Diagnostyka depresji nie jest zatem ła-
twą procedurą. Pomocne są kryteria roz-
poznawania epizodu depresyjnego we-
dług ICD-10:

Epizod depresyjny – kryteria diagno-
styczne wg ICD-10

A. Objawy podstawowe:
1. Obniżony nastrój, przez większą część 

dnia niemal codziennie, niepodlegający 
wpływowi wydarzeń zewnętrznych

2. Utrata zainteresowań i zdolności odczu-
wania radości

3. Zmniejszenie energii  wzmożona męcz-
liwość, zmniejszenie aktywności

B. Objawy dodatkowe: 
-  Osłabienie koncentracji i uwagi 
-  Niska samoocena i mała wiara w siebie
-  Poczucie winy i małej wartości 
-  Pesymistyczne widzenie przyszłości 
-  Myśli i czyny samobójcze
-  Zaburzenia snu (zwykle poranne budze-

nie się, trudności w zasypianiu)
-  Zmniejszony apetyt (zwykle obniżony, 

chudnięcie)
Kryterium czasowe: Objawy trwają min. 2 
tygodnie

Dla stwierdzenia pełnego epizodu depre-
sji konieczne jest stwierdzenie co najmniej 2 
objawów podstawowych (obniżony nastrój nie 
musi być jednym z nich) i 2 objawów dodatko-
wych.

Pierwotne objawy depresji
 ¾ Zaburzenia rytmu dobowego i obja-

wy somatyczne: wczesne budzenie się 
(min. 2h wcześniej niż normalnie), sen 
płytki, przerywany albo znaczna senność 
w ciągu dnia. „Rano gorzej, wieczorem 
lepiej”. Bóle głowy, ubytek masy ciała.

 ¾ Obniżenie napędu psychoruchowego: 
spowolnienie myślenia, tempa wypo-
wiedzi, poczucie obniżonej sprawności 
intelektualnej, spowolnienie ruchowe 
(krańcowo stupor), utrata energii, stałe 
uczucie zmęczenia, osłabienia.

 ¾ Obniżenie nastroju: smutek, przygnę-
bienie, anhedonia, zobojętnienie depre-
syjne.

Wtórne objawy depresji
 ¾ Depresyjne zaburzenia myślenia: po-

czucie winy, poczucie małej wartości, 
negatywna ocena własnej osoby, pesy-
mistyczna ocena przeszłości, teraźniej-
szości i przyszłości („triada depresyj-
na Becka”) ,myśli rezygnacyjne, myśli 
suicydalne.

 ¾ Urojenia depresyjne: grzeszności, winy, 
kary, hipochondryczne, nihilistyczne, 
katastroficzne, zubożenia, ruiny mate-
rialenej

 ¾ Zaburzenia aktywności złożonej: zmniej-
szenie zainteresowań, obniżenie zdol-
ności do pracy, ograniczenie kontaktów 
z otoczeniem, izolowanie się, samoza-
niedbanie.

W psychiatrii jedną z najważniejszych me-
tod diagnostycznych jest prawidłowo zebrany 
wywiad od pacjenta i jego rodziny, a także 
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obserwacja pacjenta. W diagnostyce depresji 
mogą być zastosowane różne skale, jak:

• inwentarz depresji Becka,
• skala depresji Hamiltona,
• skala Montgomery-Asberg.
Samo badanie skalami, bez pełnego badania 

psychiatrycznego nie przesądza o rozpoznaniu, 
mogą one stanowić uzupełnienie diagnostyki, 
jak również służą do oceny stopnia nasilenia 
choroby i obserwowania przebiegu terapii.

Celem leczenia przeciwdepresyjnego jest 
ustąpienie objawów i przywrócenie funkcjono-
wania na poziomie sprzed choroby oraz zapo-
bieganie nawrotom.

Głównym celem leczenia depresji jest uzy-
skanie jak najszybszej i pełnej odpowiedzi te-
rapeutycznej oraz remisji objawowej i powrotu 
do funkcjonowania sprzed okresu wystąpienia 
choroby. Podstawową zasadą postępowania 
leczniczego jest dobór leków, które działają 
kompleksowo, na cały zespół symptomów, a 
nie tylko na jego poszczególne składowe. 

W procesie terapeutycznym kluczowa jest 
współpraca z pacjentem, przekazanie mu in-
formacji o rozpoznaniu, przebiegu choroby, 
metodach leczenia, zasadności przyjmowania 
przepisanych środków oraz sposobach zapo-
biegania i identyfikowania wczesnych objawów 
nawrotu. Działanie leku jest zazwyczaj widocz-
ne dopiero po 2-4 tygodniach, co wymaga cier-
pliwości i sumienności w przestrzeganiu zale-
ceń przez pacjenta.

Leczenie zaburzeń depresyjnych odbywa 
się w trzech etapach:

 ¾ Faza ostra- leczenie aktywne (trwa zwy-
kle 6-8tygodni)- czas od rozpoczęcia le-
czenia do uzyskania remisji objawowej.

 ¾ Kontynuacja leczenia-leczenie podtrzy-
mujące- powinna trwać co najmniej 6 
miesięcy (niektóre rekomendacje wska-
zują, że co najmniej 9-12 miesięcy).

 ¾ Leczenie profilaktyczne - jego celem jest 
zapobieganie nawrotom choroby w przy-
padku zaburzeń depresyjnych nawraca-
jących lub zaburzeń afektywnych dwu-
biegunowych.

Inne metody biologiczne terapii depresji
 ¾ Terapia elektrowstrząsowa (depresja 

psychotyczna, ciężka depresja u osób w 
starszym 

 ¾ wieku, depresja oporna na leczenie)
 ¾ Fototerapia (depresja sezonowa) – po-

wtarzana ekspozycja na światło o dużej 
jasności (do 6000 luksów) w godzinach 
rannych, co 1-2 dni

 ¾ Deprywacja snu, zwłaszcza fazy REM - 
szybka, krótkotrwała poprawa nastroju

 ¾ Aktywność fizyczna
 ¾ Przezczaszkowa stymulacja magnetycz-

na rTMS
 ¾ Stymulacja nerwu błędnego
 ¾ Głęboka stymulacja mózgu (cz. podkola-

nowa przedniej części zakrętu obręczy).
Depresja jest ogólnoustrojową chorobą, do-

tykającą ludzi na całym świecie. Poza lecze-
niem, uwagę należy przede wszystkim skupić 
na obszarze dotyczącym zapobiegania depre-
sji. 

Programy profilaktyczne przyczyniają się 
do zwiększenia świadomości ludzi, wytypowa-
nia osób z  grup podwyższonego ryzyka oraz 
promocji zdrowia psychicznego. Profilaktyka 
depresji powinna prowadzić do zmniejszenia 
nakładów finansowych związanych z lecze-
niem zbyt późno zdiagnozowanej choroby i w 
konsekwencji absencji pracowniczej, jak rów-
nież do zmniejszenia degradacji społecznej, 
a także stygmatyzacji związanej z  leczeniem 
psychiatrycznym. Uzasadnione jest wdrożenie 
udoskonalonego programu opieki zdrowotnej 
w  zakresie zdrowia psychicznego opartego na 
Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psy-
chicznego celem możliwie wczesnej diagnosty-
ki depresji, wdrożenia leczenia i poprawy ja-
kości życia pacjentów oraz prewencji skutków 
występowania depresji.

Piśmiennictwo u autorki

Depresyjne myślenie
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Mit kroplówki

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

Wlew kroplowy czyli potocznie – kroplówka, to nic innego jak mie-
szanina brakujących organizmowi substancji (preparatów witamino-
wych, środków farmaceutycznych itp.), podawanych drogą dożylną. 

Najczęściej stosowanym 
płynem infuzyjnym jest 0,9% 
roztwór natrium chloratum – 
sól fizjologiczna,  płyn fizjo-
logiczny wieloelektrolitowy 
oraz płyn Ringera.  Popularna 
kroplówka to najszybszy spo-
sób uzupełniania substancji 
mineralnych i wyrównywania 
poziomu elektrolitów  w or-
ganizmie. Kroplówka na od-
wodnienie, na zaburzenia 
elektrolitowe, na  zatrucie al-
koholowe ( tzw. kac), na silny 
ból itd. Obecnie nawet mod-
ny staje się trend podawa-
nia kroplówek witaminowych.  

Oprócz soli fizjologicznej znajdują się w nich 
zazwyczaj witaminy A, B, C, D i E, a także kwas 
foliowy, potas, magnez, wapń, sód czy bioty-
na. Taki witaminowy koktajl stawia na nogi, 
poprawia samopoczucie i ogólną kondycję or-
ganizmu, zwalcza zmęczenie, przepracowa-
nie i nadmierne napięcie mięśniowe, jest czę-
ścią kuracji odmładzających, regenerujących, 
wzmacniających lub odtruwających organizm. 
Wśród społeczeństwa panuje zatem przekona-
nie, że wszechobecna  kroplówka to panaceum 
na wszystko. Ale czy aby na pewno? 

W swojej pracy zawodowej wielokrotnie spo-
tykam się z prośbami rodziny „Może jakaś kro-
plówka na wzmocnienie?”, „Dziadek ma 92 lata 
i mało pije – trzeba go nawodnić”. To niestety 
powszechny problem obowiązującego stereo-
typu „wszechmocnej” kroplówki. Piszę ten ar-
tykuł, aby obalić ten mit i przekonać czytelni-
ka, że nie istnieje coś takiego jak kroplówka na 
wzmocnienie. Typowy płyn infuzyjny składa się 
głównie z wody i elektrolitów, których podobne 
stężenie można osiągnąć wrzucając do szklan-
ki z wodą tabletkę wapna, magnezu, gripexu 
itp., tym samym stosując zdrowszą – doust-
ną  drogę przyswajania płynów. Droga dożylna 
nie jest fizjologiczną czynnością nawadniania 

organizmu. Stosować ją można wyłącznie na 
podstawie uzasadnionych wskazań.   Tymcza-
sem oprócz wskazań do podania kroplówki ist-
nieją ( o czym nie każdy raczy doczytać) liczne 
przeciwwskazania i działania niepożądane, jak 
m.in.: niewydolność serca, ciężkie nadciśnie-
nie, kwasica metaboliczna, obrzęki u pacjen-
tów z zaburzeniami serca, wątroby lub nerek, 
ciężkie nadciśnienie, hipertonia, przewodnie-
nie, nadwrażliwość na substancje czynne lub 
pomocnicze, hiperkaliemia, hipernatremia, hi-
perchloremia, hiperkalcemia, obrzęk płuc. Dla-
tego też kroplówka może zadziałać jak broń 
obosieczna – z jednej strony pomóc, ale z dru-
giej – zaszkodzić. 

Kolejna rzecz to fakt, iż podawanie wlewu 
kroplowego jest usankcjonowane prawnie, 
włącznie z jego definicją.  Zgodnie z nią  jest 
to zabieg/procedura medyczna/lecznicza,  czy-
li forma „czynności leczniczej (terapeutycz-
nej) lub czynności lekarskiej (nieterapeutycz-
nej), podejmowany w stosunku do pacjenta 
na etapie profilaktyki, diagnozy, terapii i re-
habilitacji, który ze względu na właściwą mu 
technikę medyczną łączy się z naruszeniem 
integralności cielesnej pacjenta poprzez na-
ruszenie jego tkanki cielesnej lub fizycznym 
inwazyjnym wniknięciem w jego ciało bez na-
ruszania tej tkanki” (art. 192 k.k.). Procedury 
podawania wlewu są zarezerwowane tylko dla 
osób z uprawnieniami (pielęgniarka, lekarz, 
ratownik medyczny), które zobowiązane są do 
wdrażania i stosowania „procedur zapewniają-
cych ochronę przed zakażeniami oraz choroba-
mi zakaźnymi”. Nabycie takich uprawnień jest 
ściśle związane z tokiem kształcenia zawodów 
medycznych.  Nie może zatem mieć miejsca  
zabieg kroplówki na życzenie, wszędzie i na  
wszystko. W świetle prawa jest to po prostu 
zabronione. 

Zlecenie kroplówki musi być poparte me-
dycznym uzasadnieniem, a jej podanie jest 
możliwe tylko przez osoby uprawnione i we-
dług ściśle określonych procedur. Ponadto: 
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•	 podanie kroplówki wymaga umiejętnego 
wkłucia i obserwacji – brak wiedzy i kwa-
lifikacji może stwarzać zagrożenie życia; 

•	 podanie kroplówki wymaga założenia 
wenflonu, a to stwarza ryzyko zakażenia 
i stanu zapalnego;

•	 jeżeli podawanie kroplówek odbywa się w 
szpitalu, a więc  miejscu, gdzie przebywa-
ją ludzie z przeróżnymi chorobami – stwa-
rza to niepotrzebne ryzyko zakażenia,

•	 zapotrzebowanie na płyny zmienia się 
wraz z wiekiem. 

Starzenie się powoduje najczęściej zmniej-
szenie pragnienia. Po części jest to naturalny 
proces. Stan odwodnienia nasila się z powodu 
stylu życia oraz zaburzeń i chorób tego okresu, 
jak: demencja, choroba Alzheimera, cukrzyca, 
choroby przebiegające z podwyższeniem tem-
peratury i długotrwałym unieruchomieniem. A 
już całkowicie sytuacja zmienia się przy ter-
minalnym stadium choroby nowotworowej. Dla 
porównania: dzienne zapotrzebowanie na pły-
ny u dorosłego ważącego 75 kg wynosi około 
2500 ml. Natomiast u chorych w stanie termi-
nalnym często dochodzi do krytycznej utraty 
masy ciała w wyniku wyniszczenia organizmu 
(kacheksji   nowotworowej). Dlatego też diame-
tralnie zmniejsza się zapotrzebowanie na płyny, 
nawet do 1/3. Przy spadku wagi o 30 kg do-
bowe zapotrzebowanie na płyny zmniejsza się 
do mniej niż 1000 ml. Brak jest danych, które 
jednoznacznie wspierałyby tezę, że podawanie 
płynów (doustne, w kroplówkach) lub jego za-
niechanie poprawia jakość życia, przedłuża je 
lub choćby poprawia komfort pacjentów.
Zaledwie połowa chorych ma faktyczne kliniczne 
(biochemiczne) objawy odwodnienia w ostat-
nich 48 godzinach życia. Najczęściej jest to 
odwodnienie słabego nasilenia. Brak jest także 
dowodów, że podawanie płynów pacjentom w 
tym stanie poprawia stan śluzówek (wyschnięte 
usta, język) czy suchości skóry. 

Istnieją natomiast badania potwierdzające 
fakt, iż podawanie zbyt dużych ilości płynów (w 
tym we wlewie) w ostatnich dniach życia:

•	 zwiększa ryzyko duszności (płyn w opłuc-
nej/płucach),

•	 zwiększa obrzęki, w tym kończyn oraz 
ilość płynu w jamie brzusznej (wodo-
brzusze),

•	 zwiększa częstotliwość i nasilenie wymio-
tów,

•	 zwiększa ciśnienie tętnicze krwi (co nie 
jest potrzebne ani wskazane),

•	 zwiększa ryzyko kaszlu,

•	 zwiększa ciśnie-
nie śródczaszko-
we.

 Mając tę wiedzę i 
wieloletnie doświad-
czenie w pracy z pa-
cjentami terminalny-
mi trudno mi jest na 
co dzień godzić się z 
nader powszechny-
mi zleceniami lekarzy 
POZ typu: 500ml 0,9% 
NaCl, 500ml 5% Glukozy, Tramal w kroplach, 
ewentualnie Paracetamol w tabletkach, którego 
pacjent terminalnie chory w agonii z odleżyną V 
stopnia i obrzękami,  oczywiście nie jest w sta-
nie przyjąć. Ręce opadają przy takim dyletanc-
twie i braku empatii. Zgodnie z etyką medyczną 
korzyści płynące z podania wlewu muszą prze-
wyższać ryzyko z nim związane. A ja wiem, że 
taki wlew może czasem bardziej zaszkodzić niż 
pomóc. Nawadnianie na siłę może nosić zna-
miona terapii uporczywej, podczas gdy umie-
rający potrzebuje już tylko i najbardziej spoko-
ju, wsparcia i bliskości rodziny.  Jest naukowo 
potwierdzone, że zaniechanie podawania lub 
ograniczenie ilości przyjmowanych płynów (w 
tym doustnie i we wlewach): zmniejsza ból, 
redukuje ryzyko obrzęków, zmniejsza zalega-
nie wydzieliny w drogach oddechowych, tym 
samym zmniejsza duszność, zmniejsza ryzyko 
wymiotów, ułatwia pielęgnację (mniej drażnią-
cego skórę moczu w pieluchomajtkach).
Sztuczne podawanie płynów musi być więc 
ograniczone do ścisłych wskazań.  Nie powinno 
być działaniem rutynowym. Musi opierać się na 
rzetelnej analizie wyników badań, przemyślanej 
decyzji medycznej i być uzgodnione z pacjen-
tem lub jego rodziną, po omówieniu wszystkich 
istotnych aspektów takiego leczenia.

Najgorzej jest kiedy bezsilna rodzina, wo-
bec agonii bliskiej osoby i wierząc w zbawczą 
moc kroplówki błaga o jej podanie. Jak prze-
konać zrozpaczonych bliskich, że kilka kropel 
glukozy jej nie uzdrowi, nie sprawi że poczuje 
się lepiej, a jedynie przedłuży umieranie? Otóż, 
rozmawiając z nimi, edukując i przygotowując 
ich na odejście. Powoli, cierpliwie i krok po kro-
ku. Taki proces wymaga czasu i zrozumienia. 
Jest ważny, wymaga pochylenia się i dlatego 
znając problem „od podszewki” (kolokwialnie 
mówiąc) czuję się upoważniona aby go poru-
szyć w oddzielnym artykule, do którego lektu-
ry już dziś zapraszam. 
Piśmiennictwo u autorki
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Osteoporoza – cichy złodziej kości
Mgr pielęgniarstwa Katarzyna Sadowska

Specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej,  
Szpitalny Oddział Ratunkowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu

Osteoporoza zaliczana jest do grupy chorób cywilizacyjnych. Ze względu na swo-
ją powszechność stosowane jest wobec niej określenie „epidemii XXI w. Znana jest 
także pod nazwami „osteoporosis”, „zrzeszotnienie kości” lub „cichy złodziej kości-
”(bardziej medialne określenie). Termin osteoporoza powstał w efekcie połączenia 
dwóch słów: greckiego „osteon” (kość) i łacińskiego „porus” (dziura). Jako pierwszy 
zastosował go w 1820r. francuski anatomopatolog Lobstein opisując zaobserwowane 
zmiany w kościach, charakterystyczne dla osteoporozy. 

Ewolucja definicji osteoporoza:
1. „stan porowości kości” – XIXw. Francja i 

Niemcy;
2. „wieku podeszłemu towarzyszą zmiany (…) 

jedną z głównych stwierdza się w kościach, 
które stają się cienkie i gąbczaste w utka-
niu” – obserwacje Coopera z 1894r.; 

3. „gąbczenie (zrzeszotnienie) kości, tworzenie 
pustych przestrzeni (luk) w utkaniu kost-
nym, zdarzającym się przy zanikach kości, 
szczególnie przy tzw. starczym zaniku kości 
(atrophia senilis ossium)” – Encyklopedia 
Trzaski, Everta i Michalskiego publikowana 
w latach 1925 – 1938;

4. „za mało kości w kościach” 1941r., Albright 
i wsp.

5. „układowa choroba szkieletu charakteryzu-

jąca się: obniżeniem masy kostnej, zabu-
rzeniami mikroarchitektoniki tkanki kostnej, 
czego konsekwencją są zwiększona łamli-
wość kości i podatność na złamania” 1994r., 
Hong Kong, WHO;

6. „choroba szkieletu charakteryzująca się 
obniżoną wytrzymałością kości, co zwięk-
sza ryzyko złamania. Wytrzymałość kości 
przede wszystkim odzwierciedla gęstość 
mineralną w połączeniu z jakością kości” 
2001r., National Osteoporosis Foundation 
(NOF) i National Institute of Health (NIH) 
Consensus Conference.
Aktualnie zastosowanie mają dwie ostatnie 

definicje. Elementami wspólnymi dla nich obu 
są: pojęcie masy kostnej oraz zagrożenie wy-
stępowania złamań, przy czym określenie za-

Ryc. 1 Podział osteoporozy pierwotnej
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burzeń mikroarchitektury zastąpiono terminem 
wytrzymałość kości. Natomiast nowością było 
wprowadzenie oceny ryzyka złamań, które jest 
szczególnie istotne w diagnostyce osteoporozy.

Podział
Istnieje kilka rodzajów klasyfikacji osteoporo-
zy. Ze względu na lokalizację osteoporozę dzie-
li się na:

• Miejscową – dotyczy okolic układu kost-
nego, będących pod wpływem czynników 
patogennych typu unieruchomienie (szy-
na gipsowa) czy stan zapalny;

• Uogólnioną – dotyczy całego układu kost-
nego, będący konsekwencją oddziaływa-
nia defektów metabolicznych, unierucho-
mienia czy procesów inwolucyjnych, zaś 
same zmiany chorobowe w różnym stop-
niu atakują struktury kostne.

Ze względu na etiologię osteoporozę dzieli się 
na pierwotną (70%) i wtórną (30%).

Natomiast osteoporoza wtórna powstaje w 
przebiegu oddziaływania określonego czynnika 
wywołującego chorobę, której jednym z obja-
wów jest osteoporoza. Zalicza się tutaj pewne 
grupy leków, zaburzenia na tle endokrynolo-
gicznym oraz defekty genetyczne.

Brakuje dokładnych danych dotyczących 
liczby zachorowań. Wiąże się to z faktem, że 
często osoby chorujące na osteoporozę przez 
wiele lat nie są zdiagnozowane, a co za tym 
idzie nie są leczenie. Zakłada się, że w Polsce 
na osteoporozę choruje ponad 2 mln Polaków 
w grupie wiekowej pow. 50 lat (statystycznie 
co trzecia kobieta i co piąty mężczyzna).

Przyczyny
Osteoporoza jest chorobą na rozwój której 

duży wpływ mają określone czynniki: nieza-
leżne oraz zależne (modyfikowalne i częściowo 
modyfikowalne) przez pacjenta. 

Tabela 1 Czynniki ryzyka 

Czynniki niemodyfikowalne Czynniki częściowo modyfikowalne Czynniki całkowicie 
modyfikowalne

• Postępujący wiek;
• Płeć żeńska;
• Pochodzenie etniczne 

(większe ryzyko jest 
odnotowywane wśród rasy 
białej oraz Azjatów);

• Czynniki genetyczne;
• Predyspozycje rodzinne;

• Stan pomenopauzalny, hipogonadyzm 
lub przedwczesna niewydolność 
jajników;

• Niski wskaźnik masy ciała;
• Choroby współistniejące 

(endokrynologiczne, 
gastroenterologiczne, nefrologiczne);

• Długotrwałe stosowanie leków 
(glikokortykoidy, antykoagulanty, 
leki przeciwdrgawkowe, inhibitory 
aromatazy, , chemioterapeutyki 
przeciwnowotworowe;

• Mała aktywność fizyczna;
• Długotrwałe 

unieruchomienie;
• Niedostateczna podaż 

witaminy D3;
• Niskie spożycie wapnia;
• Nadużywanie alkoholu;
• Nadmierne spożyciem 

kofeiny;
• Palenie papierosów;
• Dieta ubogobiałkowa;

Objawy
Osteoporoza jest chorobą, która rozwija się 

bezobjawowo. Dolegliwości pojawiają się już w 
fazie zaawansowanej. Można wówczas zaob-
serwować:

• Wielomiejscowe, dzienne bóle kręgosłu-
pa;

• Pogłębienie kifozy piersiowej z pochy-
leniem głowy ku przodowi (tzw. wdowi 
garb, następuje wówczas obniżenie wzro-
stu o 3 do 5 cm, występujące po 40 r.ż.);

• Zwiększenie lordozy lędźwiowej i szyj-
nej;

• Zwiększone napięcie i bolesność ucisko-
wa mięśni przykręgosłupowych i między-
żebrowych;

• Bolesność uciskowa wyrostków kolcza-
stych i stawowych odcinka piersiowo – 
lędźwiowego;

• Bóle towarzyszące złamaniom kompre-
syjnym kręgów;

• Osłabienie mięśni pośladkowych i brzusz-
nych;

• Ograniczenie ruchomości klatki piersio-
wej i oparcie łuków żebrowych na taler-
zach kości biodrowej.

Badania diagnostyczne
Podstawowym badaniem diagnostycznym 

osteoporozy jest badanie metodą densytome-
trii, wykorzystujące zjawisko absorpcjometrii 
promieniowania rentgenowskiego o podwójnej 
energii (DXA, dawniej DEXA). Diagnoza jest 
stawiana w oparciu o pomiar gęstości mineral-
nej kości (BMD – Bone Mineral Density), okre-
ślającego wytrzymałość, poziom zmineralizo-
wania oraz zawartość struktury tkanki kostnej. 
Podstawowym miejscem pomiaru BMD, wg 
kryterium WHO, jest bkku (bliższy koniec kości 
udowej), lecz można także zastosować pomiar 
w odcinku lędźwiowym kręgosłupa
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W wyniku pomiaru otrzymuje się bez-
względną wartość gęstości mineralnej kości 
w stosunku do powierzchni pomiaru (g/cm2). 
Pozyskany wynik porównywany jest z norma-
mi obliczeniowymi na podstawie badań popu-
lacyjnych. Wynik końcowy przedstawiony jest 
najczęściej jako odchylenie standardowe (SD) 
w stosunku do szczytowej masy kostnej zdro-
wych kobiet (T-score) oraz do średniej wartości 
gęstości kości kobiet będących w tym samym 
wieku co badana osoba (Z-score).
Odczytywanie wyniku badania densytome-
trycznego:

• T-score > -1 SD — wartość prawidłowa;
• T-score od -1 do -2,5 SD — osteopenia;
• T-score ≤ -2,5 SD — osteoporoza;
• T-score ≤ -2,5 SD i złamanie osteoporo-

tyczne — osteoporoza zaawansowana.
Badanie to stosuje się zarówno w celu oceny 

postępu zaniku kostnego jak i potwierdzenia 
skuteczności leczenia. Gęstość mineralną kości 
powinno się mierzyć w określonych interwa-
łach czasowych (co 6 – 12 miesięcy). 

Ograniczenia metody DXA wynikają z rzu-
towania struktur trójwymiarowych na dwuwy-
miarową płaszczyznę. Wartość BMD może ulec 
zawyżeniu nawet o 20% w przypadku wystę-
powania zmian zwyrodnieniowych i osteofitów, 
zwapnień więzadeł kręgosłupa lub zwapnień w 
aorcie. 

W 2007r. WHO wprowadziło schemat postę-
powania polegający na identyfikacji osób naj-
bardziej zagrożonych wystąpieniem złamań na 
tle osteoporotycznym. Wprowadzono wówczas 
narzędzie FRAX (z ang. absolute fracture risk 
model) BMD / FRAX BMI (wartość kalkulatora 
FRAX wyliczona z użyciem danych o gęstości 
kości BMD lub w oparciu o współczynnik masy 
ciała BMI). Metoda ta polega na estymacji ry-
zyka złamań w oparciu o dane epidemiologicz-
ne, czynniki ryzyka oraz dane z badań inter-
wencyjnych. Badanie to przeprowadza się za 
pomocą kalkulatora FRAX dostępnego on – line 
lub ręcznego, będącego modyfikacją wersji 
internetowej, umożliwiającego obliczenie ( w 
czasie ok. 30 sekund) wartości dziesięciolet-
niego ryzyka złamania. 
W diagnostyce osteoporozy dodatkowo mają 
zastosowanie:

• Badanie ultrasonograficzne kości – po-
pularną metodą jest wykonanie pomiaru 
szerokopasmowego tłumienia ultradźwię-
ków i prędkości ultradźwięków w badaniu 
pięty. Przy czym badanie to przydatne 
jest w ocenie ryzyka złamania kości na 
tle osteoporotycznym u kobiet w wieku 
podeszłym, natomiast nie jest badaniem 

diagnozującym samą osteoporozę;
• Tomografia komputerowa (CT) – ma 

zastosowanie w badaniu szkieletu ob-
wodowego i kręgosłupa. Jakościowa CT 
jest użyteczna w badaniu kości gąbcza-
stej (mierzy rzeczywistą objętość kości), 
dzięki czemu jest wskazana w monitoro-
waniu przebiegu procesu leczenia;

• Radiografia – jest to metoda o niskiej 
czułości. Jednak ma szczególne zastoso-
wanie w diagnostyce różnicowej obrażeń 
tkanki kostnej typowych dla złamań o 
charakterze osteoporotycznym;

• Badania analityczne (nie diagnozujące 
bezpośrednio osteoporozy ale umożliwia-
jące diagnostykę różnicującą): morfolo-
gia, OB., testy funkcjonalne metabolizmu 
kości i wątroby (Ca, P, fosfotaza alkaicz-
na, albuminy, AST, GGTP), kreatynina 
oraz przy wskazaniach: obecność para-
protein w surowicy i białka Bence-Jone-
sa w moczu, FSH (przy niejasnym stanie 
hormonalnym) oraz testosteron u męż-
czyzn;

• Markery obrotu kostnego określające 
intensywność procesów katabolicznych 
i anabolicznych przebiegających w ko-
ściach.

Natomiast zbierając wywiad w kierunku 
osteoporozy należy uwzględnić: wiek i płeć 
pacjenta, przebyte we wcześniejszym okresie 
złamania niskoenergetyczne, analizę klinicz-
nych czynników predysponujących do złamań 
osteoporotycznych (złamania bkku u rodzi-
ców, używki, kortykosteroidoterapię w dawce 
>5mg/d. w przeliczeniu na prednizon przez ≥ 
3 m-ce, wczesna menopauza oraz BMI <18kg/
m2), choroby współistniejące, wzrost (w kie-
runku ubytku przekraczającego 4 cm po ukoń-
czeniu 40 r.ż.) oraz ocenę ryzyka upadku (ba-
danie „wstań i idź”).

Leczenie farmakologiczne:
• Bifosfoniany - alendronian i rizedronian, 

najwyższa skuteczność w pierwszym 
roku leczenia, negatywne działanie na 
przewód pokarmowy;

• Hormonalna Terapia Zastępcza - koniecz-
na kontrola ginekologiczna, ograniczenie 
stosowania do 5 lat, do rozważenia u ko-
biet po menopauzie;

• Modulator receptora estrogenowego - ra-
loksyfen, po zakończeniu hormonalnej 
terapii zastępczej, ok. 5 lat po menopau-
zie (nie znosi objawów wypadowych); 

• Renelinian Strontu (2005) - przy prze-
ciwskazaniach do stosowania innych le-
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ków, przy złej ich tolerancji; 
• Kalcytonina - działanie przeciwbólo-

we, stosowana donosowo w dawce 
200j.m./24 godz. przez 5 lat zapobiega 
złamaniom kręgów.

Dodatkowo w leczeniu osteoporozy wskazane 
są:

• Wzmożony wysiłek fizyczny;
• Suplementacja wapnia (podaż powinna 

wynosić 1000 mg/doba rozłożona równo-
miernie na wszystkie posiłki);

• Suplementacja wit. D3;
• Hormonalna terapia zastępcza (w przy-

padku kobiet ze zdiagnozowaną niewy-
dolnością wewnątrzwydzielniczą jajni-
ków);

• Stosowanie preparatów zawierających 
składniki macierzy kostnej (kolagen oraz 
białka niekolagenowe) oraz hydroksy-
apatytu (wapń i fosfor).

Powikłania
Najpoważniejszym powikłaniem osteoporozy 
są złamania kości. Można wyszczególnić nastę-
pujące definicje złamania osteoporotycz-
nego:

• Złamanie występujące u osoby dorosłej 
pow. 40 r.ż. po niewielkim urazie, które 
nie wystąpiłoby u zdrowej osoby;

• Złamanie w trakcie wykonywania czyn-
ności dnia codziennego, którym towarzy-
szył upadek z wysokości własnego ciała;

• Złamanie patologiczne występujące 
spontanicznie bez uchwytnego urazu 
(charakterystyczne dla złamań trzonów 
kręgowych).

Do złamań osteoporotycznych dochodzi w sy-
tuacji:

• Obniżenia masy kostnej;
• Obniżenia wytrzymałości kości;
• Upadków (szacuje się, że po 75 r.ż. pra-

wie 1/3 osób doznaje chociaż jednego 

Ryc. 2 Ogólny algorytm postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w osteoporozie 
pomenopauzalnej i starczej
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upadku w roku z przyczyn kardiologicz-
nych, neurologicznych oraz zaburzeń 
widzenia).

Do złamań osteoporotycznych dochodzi gdy 
w/w przyczyny nakładają się na siebie – do-
tyczy to osób w wieku podeszłym. Upadki w 
100% odpowiadają za złamania kości przedra-
mienia, 90% - złamania biodra a 30% - złama-
nia kręgów.

osteoporotycznym u krewnych pierwsze-
go stopnia;

• Mała masa ciała poniżej 58 kg.;
• Nikotynizm;
• Kortykosteroidoterapia (np. prednizon > 

7,5mg/24h przez 3 miesiące).
Dodatkowo czynniki ryzyka wystąpienia zła-

mań osteoporotycznych można podzielić na 
zależne i niezależne od BDM.

Osteoporoza jest jednostką chorobową ba-
gatelizowaną niejednokrotnie przez pacjen-
tów. Pomimo prowadzonych ogólnodostępnych 
badań densytometrycznych w ramach pro-
gramów profilaktycznych nadal duży odsetek 
potencjalnych chorych w nich nie uczestniczy. 
Tymczasem zarówno sama choroba jak i po-
wikłania przez nią spowodowane – w głównej 
mierze załamania kości – stanowią zarówno 
poważne zagrożenie dla życia i zdrowia, jak 
również są źródłem powstania niepełnospraw-
ności ruchowej, znacznie obniżającej jakość 
życia własnego chorych.
 Piśmiennictwo u autorki

50 – 55 lat 65 – 70 lat ≥ 80 lat

1. nHnSfx 1. Spine fx 1. Hip fx

2. Spine fx 2. Hip fx 2. Spine fx

3. Hip fx 3. nHnS fx 3. nHnS fx

Tabela 2 Lokalizacja złamań osteoporotycznych zależnie od wieku

Czynniki zależne od BDM Czynniki niezależne od BDM

• Rasa biała;

• Wystąpienie przedwczesnej menopauzy;

• Pierwotny i wtórny brak miesiączki;

• Niedobory witaminy D;

• Niedobory wapnia w diecie;

• Długotrwałe unieruchomienie

• Wiek;

• Przebyte wcześniej złamanie niskoenergetyczne;

• Skłonności do upadków;

• Wystąpienie złamania bliższego końca kości udo-
wej w wywiadzie rodzinnym;

• Niska wartość BMI;

• Nadużywanie alkoholu;

• Palenie papierosów.

Tabela 3 Czynniki ryzyka złamań osteoporotycznych zależne i niezależne od gęstości 
mineralnej kości 

Legenda: Hip fx – złamanie biodra; 
nHnS fx – złamanie inne niż biodra czy trzonu kręgowego; 
Spine fx – złamanie trzonu kręgowego

Statystycznie u 15 – 20% pacjentów ze zła-
maniem bkku następuje zgon w przeciągu 6 
miesięcy od złamania, 1/3 staje się niepełno-
sprawna i wymaga stałej opieki osób trzecich 
a tylko ¼ odzyskuje pełną sprawność. Pozo-
stały odsetek odzyskuje wprawdzie sprawność 
fizyczną i ruchową ale mocno już ograniczoną, 
przez co także wymagają stałej opieki. 
Główne czynniki ryzyka złamań osteoporotycz-
nych:

• Mała gęstość mineralna kości;
• Zaawansowany wiek;
• Osobnicze predyspozycje do złamań 

osteoporotycznych;
• Złamania w wywiadzie rodzinnym na tle 
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Panteon Górnośląski 
odda hołd wielkim postaciom

Panteon Górnośląski ma powstać w podziemiach Archikatedry pw. Chrystusa Króla w Ka-
towicach. Jego otwarcie jest planowane jako jeden z elementów uroczystości związanych  
z 100. rocznicą przyłączenia części Górnego Śląska do Polski.

Panteon upamiętni osoby ważne dla regionu w ostatnim stuleciu i opowie dzieje polskiego 
Śląska.

Nowa instytucja kultury będzie opowiadać o historii tej ziemi poprzez życiorysy jego miesz-
kańców: powstańców, społeczników, samorządowców, ofiar totalitaryzmów, artystów, naukow-
ców, duchowieństwa.

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach dr Anna Janik zgłosiła 
dwie kandydatki do Panteonu śp. Pielęgniarkę Zofię Elżbietę Olewińską i Położną Annę Kozub

Położna - kandydatka do Panteonu

Kozubka, tak popularnie zwana była Rybnicka Położna, 
Anna Kozub z domu Morgała. W gwarze lokalnej nazwaliśmy ją 
Hebamą. Urodziła się w  jednej z aktualnych dzielnic Rybnika – 
Stodołach w 1896 roku. Pochodziła ze śląskiej tradycyjnej ro-
dziny, dzięki czemu ciężka praca nie była jej obca. Miała liczne 
rodzeństwo, najstarszym w rodzinie był brat Józef, założyciel 
znanej do dnia dzisiejszego piekarni w Mikołowie (aktualnie 
Piekarnia Wróbel), a prywatnie dziadek dzisiejszej położnej 
Anny Wróbel.

Nasza bohaterka była drugim w kolejności 
dzieckiem. Ojciec Anny Morgała był Kowalem, 
nie mógł sobie pozwolić na sfinansowanie wy-
kształcenia córki. Z pomocą przyszła fundacja 
Józefa Polednika, założona w Lyskach, poma-
gająca w wykształceniu dziewczyn z bliskich 
mu rodzin.  

Po zakończeniu nauki w klasztorze została 
skierowana do Szkoły Pielęgniarskiej w Ber-
linie, gdzie ukończyła ją z wyróżnieniem. Od 
samego początku interesowała się położnic-
twem i ginekologią. Ukończenie szkoły po-
zwoliło jej na dalszą edukację w prestiżowej 
wrocławskiej szkole położniczej. Mimo wielu 
propozycji z dużych ośrodków medycznych, 
pozostała wierna swoim rodzinnym stronom i 
wróciła na Śląsk. W okresie międzywojennym 
zdobywała doświadczenie zawodowe, aby już 
w latach 30stych uzyskać stanowisko położnej 
rejonowej, została także Przełożoną Oddziału 
Położnictwa rybnickiego Szpitala. Jednakże jej 
miejscem pracy nie były szpitalne mury, poro-
dy odbierała w domu swoich pacjentek.  

Okres drugiej wojny światowej był nieła-
twym wyzwaniem – musiała niejednokrotnie 
walczyć z ideologią żeby ratować ludzkie ży-
cie. Jej upartość wygrywała z faszystowskim 
dyktatem. Nie bez znaczenia była znajomość 

języka niemieckiego, którą opanowała w cza-
sach szkolnych. Dzięki niemu oraz zawodo-
wemu opanowaniu, nawet podczas godziny 
policyjnej bez trudu docierała do rodzących, 
przyszłych matek. Ta dwujęzyczność, na Gór-
nym Śląsku oczywista, miała jej się przydać w 
dramatycznym roku 1945, gdy pod Rybnikiem 
zatrzymał się front. Z domu w Zamysłowie 
była wzywana do rodzących kobiet raz po nie-
mieckiej, a raz już po sowieckiej stronie fron-
tu. Co było robić? Dzieci nie chciały czekać, 
aż się wojna skończy, więc szła, a czerwono 
armiści, słysząc znajomo brzmiącą mowę, ją 
przepuszczali” - tak wspominał Józef Krzyk, 
redaktor Gazety Wyborczej, w artykule pod 
tytułem „Co z tego, że strzelają, kiedy dziecko 
chce na świat”.

Okres powojenny był trudnym czasem dla 
rodzin. Wiele samotnych kobiet potrzebowało 
nie tylko położnej, ale i wsparcia. Anna stawa-
ła się wtedy psycholożką i powierniczką. Dzię-
ki temu zaskarbiła sobie szacunek w swoim 
otoczeniu. Zakończenie wojny nastręczyło jej 
jeszcze więcej problemów. Na świat przycho-
dziły dzieci poczęte z przypadkowych, czasami 
wymuszonych związków czy gwałtów.  Powra-
cający z frontu mężczyźni w domu zastawali 
nie swoje dzieci. Wspierała wtedy małżonków, 
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gdyż oczywistym dla niej było dobro dziecka i 
tradycyjna rodzina.  

Przez blisko 60 lat była gotowa przycho-
dzić z pomocą rodzącym kobietom, o każdej 
porze dnia i nocy, mróz i deszcz, kilometry do 
przejścia pieszo, nie były dla niej przeszkodą. 
Służyła na każde zawołanie, przy tym wybit-
nie spokojna, przyjazna, zdyscyplinowana i 
obowiązkowa. Jej upartość w dążeniu do celu, 
wysokie wykształcenie, wrodzony instynkt, 
pomagał w uzyskiwaniu rozgłosu i budowa-
niu pozytywnych relacji. Zyskiwała uznanie 
daleko poza granicą Rybnika. Znana była w 
wielu śląskich miastach między innym Mikoło-
wie, Żorach, Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim; 
w naszych czasach nazwalibyśmy ją hebamą 
celebrytką.

Skrupulatnie przygotowywała się do przy-
jęcia nowego człowieka na świat. Szczególnie 

dbała o higienę i czystość, co nie było łatwe 
w jej czasach. Wielokrotnie szybko i skutecz-
nie przekształcała śląskie, górnicze izby w 
prawie sterylne sale porodowe. Dzięki nie-
tuzinkowemu podejściu do czystości unika-
ła powikłań poporodowych. To w dużej mie-
rze zaowocowało faktem, że dzięki jej pracy 
nie zmarł żaden noworodek i rodząca matka. 
Swojej posługi nie kończyła w dniu narodzin, 
wspierała swoje pacjentki także podczas poło-
gu. Chętnie służyła młodym mamom radami, 
ucząc pielęgnacji i karmienia noworodka. Gdy 
matka nie mogła naturalnie karmić swojego 
dziecka, Anna poszukiwała w najbliższej oko-
licy inną karmiącą, aby ta pomogła zaspokoić 
głód malucha. Jak doskonale wiemy, prozaicz-
ne teraz problemy w czasach gdy żyła Anna, 
mogły być nie do rozwiązania. Zdarzało się, 
że przeprowadzała się na kilka dni do swo-
jej pacjentki, wiedząc, że jej bliska obecność 
może być konieczna, a po zażegnaniu kryzysu 
wracała do swojej rodziny.

W 1921 roku wyszła za mąż za Adolfa Ko-
zuba, ślub cywilny odbył się w Rybniku, a ko-
ścielny w Rudach Raciborskich. W 1936 roku 
zamieszkali  z mężem w Zamysłowie, który  
z czasem stał się jedną z dzielnic Rybnika. 
Dbając o przyszłe matki, sama nią została 
trzykrotnie. Miała trójkę dzieci: Felicję, Nor-
berta i Alfreda. Mimo ciężkiego okresu mię-
dzywojennego, stworzyła wspólnie z mężem 
ciepły rodzinny dom. Dali dzieciom, jak na 
owe czasy, dobre wykształcenie i wiele miło-
ści rodzicielskiej, której oni sami zaznać nie 
mogli. W posłudze położnej szczególnie Nor-
bert zaskarbił sobie względy pacjentek swojej 
matki – stał się  niezastąpionym szoferem he-
bamy. To właśnie na jego motorze marki AWO 
woził ją do porodów, niczym karetka pogoto-
wia. Chociaż nie wszystkie wezwania były za-
sadne, pomoc nadjeżdżała niezwłocznie. Anna 
nawet w wieku 80 lat, wsiadała na motor ze 
swoim wnukiem i doglądała młodych matek. 
Zmarła w listopadzie 1980 roku. Według nie-
oficjalnych danych odebrała ponad 2000 po-
rodów.  

Do dnia dzisiejszego nazwisko Kozub koja-
rzone jest ze słynną rybnicką położną, która 
stała się częścią historii miasta. Wiele osób, 
pamięta jeszcze ją przemierzającą okolicę na 
tylnym siedzeniu motora. Swoją posługę za-
kończyła z końcem lat 70 tych, więc rybni-
czanie pamiętają jej pracę do dziś. W 2019 
roku  w ramach akcji „Kobiety na Mury” or-
ganizowanej przez Gazetą Wyborczą została 
upamiętniona na muralu znajdującym się w 
pobliżu rybnickiej dzielnicy Zamysłów. Celem 
redakcji było stworzenie szlaku murali por-
tretujących wyjątkowe kobiety, które miały 
wpływ na życie ludzi i historię regionu. Autor-
ką muralu została Mona Tusz, która główną 
bohaterkę przedstawiła w towarzystwie kil-
korga noworodków umieszczonych na swo-
istej tarczy kosmicznego zegara. „Dzieci po-
chodzą z kosmosu, a Hebama przez pępowinę 
nasłuchuje, czy to już, czy może zostało jesz-
cze do narodzin trochę czasu” - wyjaśnia sens 
malowidła artystka.

Monika Wojaczek, prawnuczka Anny Ko-
zub, wspomina ją tak: Niestety nie było mi 
dane poznać słynnej KOZUBKI osobiście, gdyż 
zmarła 2 lata przed moimi narodzinami. Jej 
DUCH, jej osoba, jest wiecznie żywa nie tyl-
ko w gronie mojej rodziny, ale również wśród 
osób, które albo rodziły z jej pomocą swoje 
dzieciaki albo pamiętają z opowiadań swo-
ich mam, jak pomagała przy ich przyjściu na 
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świat. Dlatego słucham inne osoby co mogą 
powiedzieć o mojej słynnej prababci. 

Pamiętam jakby to było wczoraj, jak mój 
mąż, przedstawiał mnie swoim rodzicom po 
raz pierwszy i gdy teściowa usłyszała moje 
nazwisko od razu zapytała czy Anna KOZUBKA 
to moja rodzina? Potwierdziłam, że to moja 
prababcia, ta słynna Rybnicka HEBAMA, a ona 
na to: „o raju synu możesz ją brać za żonę” 
- takim szacunkiem darzy się  moją prababkę 
nawet po jej śmierci.

Tata wiele razy o niej opowiadał, wspomi-
nał jej gotowość do działania i pełen profe-
sjonalizm. Często wspominał jej słynną torbę: 
była taka ciemno brązowa, z jednym uchem 
i zapinką na samym środku, typowa lekar-
ska torba, taka pękata, z dawnych czasów. 
W środku zestaw chirurgicznych narzędzi w 
specyficznym metalowym pudełku (pamiętam 
jak je w domu gotowała, a przed każdym uży-
ciem wyparzała), akcesoria do szycia, gruszka 
do lewatywy (używała zawsze wtedy jak bolał 
mnie brzuszek), stetoskop położniczy przypo-
minający trąbkę, OMA wolała go od tradycyj-
nego lekarskiego - wspomina mój tata. Jest 
nią nadal oczarowany, od dziecka wiedzia-
łam o jej istnieniu i ważnej roli jaką odegrała 
wśród rybnickich kobiet. Mój tata darzy ją du-
żym szacunkiem,  jest bardzo dumny, że jest 
jej wnukiem.

Gdy przyszedł czas na jego pierwszego 
wnuka, to ja leżałam w szpitalu na patologii 
ciąży i czekałam na narodziny mojego pier-
worodnego, Oma Kozubka odwiedziła mojego 
tatę we śnie. On zaraz „zbeształ ją”, że dla-
czego tam już leżę tydzień i czekam na poród 
i nic się nie dzieje, zero akcji porodowej i dla-
czego ONA mi nie pomoże …

Na drugi dzień, dokładnie 8 lutego 2005 
roku, za sprawą cięcia cesarskiego przyszedł 
na świat mój syn Mikołaj, zdrowy duży chło-
pak. Gdy ponad rok później, a dokładnie 7 
marca, gdy byłam przyjmowana na oddział 
patologii ciąży, przygotowana do drugiego, 
tym razem zaplanowanego cięcia cesarskiego, 
okazało się, że moja budowa ciała nie pozwala 
na poród naturalny. Nigdy nie byłabym w sta-
nie urodzić siłami natury. Nikt tego wcześniej 
nie sprawdził, tylko Pani położna, która mnie 
przyjmowała za drugim razem. Wtedy wie-
działam jedno, KTOŚ nade mną czuwał bym 
mogła wydać na świat 2 zdrowych dzieci. I tak 
8 marca 2006 przyszła na świat Martusia, któ-
ra mimo 15 lat jest pewna, że będzie położną, 
gdyż nie ma w życiu nic bardziej cudownego 

jak pomoc przy na-
rodzinach dziecka.     

Najbardziej pa-
mięta Ją moja bab-
cia, moja Omka 
Elka. Omka wspo-
mina swoją teścio-
wą tak: była cały 
czas do dyspozycji 
czy noc, czy bu-
rza czy deszcz ... 
zawsze szła, bez 
ustanku gotowa do 
działania. Uśmiechnięta, pogodna, zasypiała 
z książką lub robótkami w ręku nad ranem 
po nieprzespanej nocy. Zawsze miała wokół 
siebie osoby do pomocy, do prac codzien-
nych, tych domowych, miała wsparcie rodzi-
ny by mogła całkowicie poświęcić się pracy. 
W czasie porodu uspakajała, że jeszcze czas, 
ale przede wszystkim miała do nas rodzących 
cierpliwość, nawet można powiedzieć ogrom-
ną cierpliwość nie to co inne osoby po fachu w 
tamtych czasach.  

Wnuczki wspominają swoją babcię tak: 
zawsze zapracowana, była bardzo długo ak-
tywna zawodowo, ale spędzała ze swoimi 
wnukami też trochę czasu opowiadając róż-
ne historie: o swojej rodzinie, dzieciństwie, 
klasztorze w którym otrzymała stosowne wy-
kształcenie, miejscu gdzie się wychowywała, 
wojnach które przeżyła. Pokazywała nam bar-
dzo dużo książek o tematyce położniczej więc 
można było się z nich edukować i pochłaniać 
wiedzę. Miała specyficzny zapach, pachniała 
środkami, którymi czyściła narzędzia. Przede 
wszystkim była bardzo dobrym człowiekiem.   

Moja teściowa jej niestety osobiście nie po-
znała, ale wspomina: Wszyscy się przy niej 
urodziliśmy, najstarszy syn siostry był ostat-
nim z mojej rodziny przy którym była KOZUB-
KA; wszyscy ją bardzo chwalili, była super, ze 
wszystkim sobie radziła, w samych superlaty-
wach o niej opowiadano, lepsza od niejednego 
lekarza, była stanowcza i pewna tego co robi; 
jak jeszcze było przed czasem była w stanie 
nawet położyć się obok rodzącej i kazała się 
obudzić jak się zacznie lub robiła swoje robót-
ki na drutach.

Właśnie tak we wspomnieniach rodziny, 
najbliższych i zupełnie obcych ludzi żyje do 
dziś Anna Kozub, Kozubka, Hebama, Słynna 
Rybnicka Położna.
Autor opracowania: Monika Kozub Wojaczek - 
prawnuczka.
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Pielęgniarka – kandydatka  do  Panteonu

ZOFIA  ELŻBIETA  OLEWIŃSKA (z domu Pingot)

Urodziła się dnia 5 lutego 1954 roku w miejscowości Wistka, w powiecie pajęczańskim. 
Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Wieluniu, na kierunku Pielęgniarstwo. Dyplom z 

tytułem ”Dyplomowanej Pielęgniarki”otrzymała dnia 20 czerwca 1975 roku. 

W latach od 1975 roku do 1978 roku pra-
cowała w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kato-
wicach. W roku 1978 rozpoczęła pracę w Przy-
chodni Przyzakładowej przy KWK „Wujek”. Tam  
przepracowała dwadzieścia osiem  lat. Pełniła 
funkcję Pielęgniarki koordynującej. 

Była członkiem Samorządu Zawodowego 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  od 1991 
roku. Nieustannie podnosiła swoje kwalifika-
cje zawodowe uczestnicząc w kursach i szko-
leniach. Zdobytą rozszerzoną wiedzą chętnie 
dzieliła się z personelem, którym zarządzała 
w pracy. Została zapamiętana jako wzorowa 
profesjonalistka, godna naśladowania wraż-
liwa pielęgniarka i koleżanka wzbudzająca 
szacunek z racji swojej dobroci, rzetelności i 
osobistej, kobiecej skromności. Wyróżniała się 
łatwością w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi 
– tak z pacjentami jak i z personelem zatrud-
nionym w przychodni. Zawsze gotowa do nie-
sienia pomocy drugiemu człowiekowi. Emano-
wała serdecznością i promiennym uśmiechem, 
a radosny humor, którym tryskała, potrafił roz-
ładowywać najbardziej skomplikowane streso-
genne sytuacje. 

Dnia 16 grudnia 1981 roku, Zofia Olewiń-
ska pełniła swój kolejny pielęgniarski dyżur 
w Przyzakładowej Przychodni KWK „ Wujek.” 
Stała się naocznym, bezpośrednim świadkiem 
wydarzeń grudniowych w obrębie Kopalni oraz 
śmierci górników. Pomimo widocznych real-
nych zagrożeń zachowała potrzebną wtedy 
odwagę cywilną i zawodowy profesjonalizm. 
Pomagała i organizowała pomoc dla ratowa-
nia rannych górników. W jej pielęgniarskich 
działaniach była wtedy pewność, zawodowa 
perfekcja i bezgraniczna wiara w siłę niesionej 
pomocy. 

Dnia 16 grudnia 2006 roku Zofia Olewińska 
otrzymała Medal Upamiętniający 25 Rocznicę 
Pacyfikacji KWK „Wujek”. Medal został przyzna-
ny przez Zarząd Społeczny Komitetu Pamięci 
Górników KWK „Wujek”poległych 16.XII.1981 r.  

W roku 2006 Zofia Olewińska dostąpiła za-
szczytu odznaczenia przez Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej profesora Lecha Ka-
czyńskiego, Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-
rodzenia Polski. Order ten został przyznany za 
postawę w czasie pacyfikacji KWK „Wujek”  za 
stworzenie punktu sanitarnego i za odwagę. 

Zofia Elżbieta Olewińska zmarła dnia 31 marca 
2010 roku, po długiej i ciężkiej chorobie. 

Opracowano na podstawie materiałów ze-
branych i przesłanych do Przewodniczącej  
ORPiP w Katowicach dr Anny Janik przez Panią 
Jadwigę Supernak przez Hannę Paszko
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kondo l e n c j e

,,Bóg  powołuje  do siebie człowieka  

w najlepszym dla niego  czasie”

 Najgłębsze  wyrazy współczucia Elżbiecie Kruk   

z powodu śmierci Mamy  

składają Koleżanki z Oddziału Pulmonologii  

i Nowotworów Płuc z Pododdziałem   

Ftyzjopneumonologii Szpitala Specjalistycznego  

w Chorzowie 

Łącząc się w smutku i żalu  

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

w trudnych chwilach po stracie Taty  

naszej Koleżance Marzenie Fedak

składa cały Zespół Przychodni Specjalistycznej  

Pielęgniarka Naczelna, z-ca Pielęgniarki  

Naczelnej Górnośląskiego Centrum Medycznego  

im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu
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 „Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania… 
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem nikogo zasmucić. 
Tak jakbyś wierzyła w godzinie rozstania,  

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić…”

Z ogromnym bólem żegnamy Teresę Szewczyk,  

Pielęgniarkę o ogromnym doświadczeniu, wielkim 

sercu i pokładach życzliwości.  

Przez wiele lat była wizytówką naszej firmy,  

oddana pacjentom, koleżankom i zawodowi. 

Żegnamy dobrego człowieka, składając wyrazy 

głębokiego współczucia Rodzinie i najbliższym.

Dyrekcja i Personel NZOZ MED-SERWIS  

Janina Hrynek w Piekarach Śl.

kondo l e n c j e

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszej Koleżanki

Śp. Wiesławy Kulik

wieloletniej i cenionej pracownicy

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego  

dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju.

Pielęgniarka bardzo lubiana przez pa-

cjentów i współpracowników

Rodzinie i Najbliższym  składamy  

wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i Pracownicy

Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjne-

go dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

„Odeszłaś od nas, lecz w naszych sercach, w na-
szej pamięci pozostaniesz na zawsze.....”

Z ogromnym żalem żegnamy naszą Koleżankę 

 Katarzynę Wołoszyn 

Pielęgniarkę Operacyjną Okręgowego Szpitala  

Kolejowego W Katowicach- S.P.Z.O.Z. 

Kasię zapamiętamy  wszyscy jako Pielęgniarkę z dużą 

wiedzą medyczną, uśmiechniętą ,pogodną i otwartą na 

drugiego człowieka. 

Wyrazy współczucia dla Rodziny i  Bliskich  

składają Dyrekcja Okręgowego Szpitala Kolejowe-

go w Katowicach oraz Koleżanki i Koledzy z Bloku 

Operacyjnego i Oddziału Chirurgii Ogólnej

„Kochany człowiek nigdy nie umiera
Żyje zawsze w myślach, słowach i wspomnieniach”

Wyrazy szczerego żalu i współczucia   

z powodu śmierci Ojca    

Koleżance  Barbarze Kubat składają  

 Koleżanki  z Przychodni  Poczmet w Katowicach,  

Koleżanki z Przychodni Elvita w Katowicach  oraz  

Pielęgniarki z  Przychodni Alfa Med Siemianowice SL

Wyrazy głębokiego współczucia  

Pielęgniarce Marii Paździor  

z powodu śmierci Taty

składają Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna  

oraz współpracownicy NZOZ Caritas  

Diecezji Gliwickiej”

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

Z głębokim żalem i smutkiem  

przyjęliśmy informację o śmierci  

Męża Naszej Koleżanki – Iwony Szrajer- Sieczki.

Słowa nie ukoją bólu, nie dadzą wytchnienia,  

ale niech będą wsparciem w tych ciężkich chwilach.

Wyrazy szczerego współczucia składają Pielęgniar-

ki ze Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach

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

Wyrazy szczerego żalu i współczucia  

z powodu śmierci Taty

Koleżance Edycie Foltyn

Składają Naczelna Pielęgniarka z Pielęgniarkami  

Oddziałowymi i Koordynującymi, Pielęgniarki, Położne  

oraz Współpracownicy Poradni Specjalistycznych

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  

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



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

  Środa: 7.30-15.30, Czwartek: 7.30-18.00
  Piątek: 7.30-13.00
Działy merytoryczne czynne są:

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

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

Sekretarz ORPiP - mgr Maria Grabowska   tel. 32 209 04 15 w 12

Numery telefoniczne do OIPiP w Katowicach (centrala):
32 209 04 15, 32 209 04 16, 32 209 04 17, 32 256 39 22, 32 256 56 00

Numery wewnętrzne:

sekretariat - 10 dział prawny - 18
pożyczki - 13 biblioteka – 21
zapomogi, sanatoria,  
przeszkolenie po przerwie – 14

dział kształcenia podyplomowego – 22,24,25,26

kadry i płace – 15 praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych – 23
składki – 16 dział prawa wykonywania zawodu – 23, 34, 35
główna księgowa – 17 dyrektor biura – 32

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

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

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

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

Bieżące konto OIPiP (składki): ING/O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734
Konto do spłaty pożyczek: PKO BP SA O 2/Katowice  64 1020 2313 0000 3802 0575 2581

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 202 roku pełnić  
będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w godzinach 
od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:

  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



PIELĘGNIARKO, PIELĘGNIARZU,
POŁOŻNO, POŁOŻNY

Pamiętaj, że przynależność do samorządu jest obowiązkowa (art. 2 ust. 3 ustawy z 
dnia 1.07.2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych).

O tym, której okręgowej izby jesteś Członkiem decyduje miejsce wykonywania przez 
Ciebie zawodu (niezależnie od tego czy wykonujesz zawód na podstawie umowy o 
pracę, umowy cywilnoprawnej, stosunku służbowego, wolontariatu czy też prowadzisz 
indywidualną lub grupową praktykę).

Na terenie województwa śląskiego znajdują się 3 okręgowego Izby – Okręgowa Izba 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Czę-
stochowie oraz Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku – Białej.

Jeśli wykonujesz zawód na terenie:

I. miasta Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Ja-
worzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemia-
nowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory lub powiatu 
będzińskiego, gliwickiego, katowickiego, mikołowskiego, pszczyńskiego, raci-
borskiego, rybnickiego, tarnogórskiego, bieruńsko - lędzińskiego, wodzisław-
skiego oraz zawierciańskiego
- przynależysz do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach,

II. miasta Częstochowa lub powiatu kłobuckiego, częstochowskiego, lublinieckie-
go oraz myszkowskiego
- przynależysz do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie,

III. miasta Bielsko - Biała lub powiatu bielskiego, cieszyńskiego lub żywieckiego, 
- przynależysz do Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Biel-
sku – Białej. 

Uwaga!
1) Jeśli podejmujesz wykonywanie zawodu bezpośrednio po ukończeniu szkoły pie-

lęgniarskiej/położniczej, masz obowiązek złożyć wniosek o wpis do rejestru pie-
lęgniarek i położnych prowadzonego przez tą okręgową izbę na obszarze, której 
będziesz wykonywać zawód. 

Biuletyn Informacyjny Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Dodatek

NASZE   SPRAWY



2)  Jeśli zmieniasz miejsce wykonywania zawodu, sprawdź czy nie wpływa to na zmia-
nę okręgowej izby, do której powinnaś/powinieneś przynależeć. Jeśli Twoje nowe 
miejsce wykonywania zawodu znajduje się na obszarze działania innej okręgo-
wej izby niż ta, do której przynależałaś (-eś) do tej pory, masz obowiązek złożyć  
w dotychczasowej okręgowej izbie wniosek o wykreślenie z rejestru pielęgniarek 
i położnych, następnie w nowej okręgowej izbie złożyć wniosek o wpis do rejestru 
pielęgniarek i położnych. Powinnaś/powinieneś to uczynić niezwłocznie.  

3) Jeśli wykonujesz zawód na obszarze działania dwóch lub większej liczby okrę-
gowych izb, to Ty decydujesz, do której okręgowej izby będziesz przynależeć. 
O swoim wyborze masz obowiązek powiadomić wybraną przez siebie okręgową 
izbę. Jeśli wybierasz okręgową izbę, której dotychczas nie byłaś (-eś) członkiem, 
masz obowiązek złożyć w dotychczasowej okręgowej izbie wniosek o wykreślenie 
z rejestru pielęgniarek i położnych, zaś następnie w nowej okręgowej izbie zło-
żyć wniosek o wpis do rejestru pielęgniarek i położnych. Powinnaś/powinieneś to 
uczynić niezwłocznie.  

4) Jeśli decydujesz się na wykonywanie zawodu wyłącznie poza granicami kraju, 
masz obowiązek złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

5) Jeśli zamierzasz czasowo zaprzestać wykonywania zawodu, masz obowiązek po-
wiadomić o tym okręgową izbę, której jesteś członkiem i złożyć odpowiedni wnio-
sek. Pamiętaj, że mając zawieszone prawo wykonywania zawodu nie wolno Ci 
wykonywać zawodu pielęgniarki/położnej – tzn. m.in. nie możesz pracować jako 
pielęgniarka/położna, udzielać świadczeń zdrowotnych pacjentom, wykonywać 
wolontariatu w charakterze pielęgniarki/położnej ani też prowadzić indywidualnej 
czy grupowej praktyki pielęgniarskiej/położniczej. Aby powrócić do wykonywania 
zawodu, musisz w pierwszej kolejności powiadomić okręgową radę o tym fakcie 
(i uzyskać stosowny wpis w PWZ).

6) Jeśli zamierzasz powrócić do wykonywania zawodu po przerwie dłuższej niż 5 
lat w okresie ostatnich 6 lat, masz obowiązek odbyć przeszkolenie na zasadach 
i w trybie określonym aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz uchwałą 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Szczegółowe informacje w tym zakresie 
uzyskasz w biurze właściwej okręgowej izby.

7) Jeśli zostaniesz wezwana/wezwany jako świadek przez okręgowego rzecznika 
odpowiedzialności zawodowej lub okręgowy sąd masz obowiązek stawić się w 
wyznaczonym terminie i złożyć zeznania. W razie nieusprawiedliwionego stawien-
nictwa lub odmowy zeznań w/w organy mogą zwrócić się do sądu rejonowego 
właściwego ze względu na miejsce Twojego zamieszkania o nałożenie kary za 
nieusprawiedliwione stawiennictwo albo odmowę zeznań lub przymusowe spro-
wadzenie. 

Pamiętaj!
Masz ustawowy obowiązek niezwłocznego – jednak nie później niż w terminie 14 dni od 
dnia powstania -  zawiadomienia okręgowej rady pielęgniarek i położnych, której jesteś 
członkiem, o wszelkich zmianach w zakresie:

1) imienia (imion) i nazwiska, w tym nazwiska rodowego,
2) imion rodziców,
3) płci,
4) miejsca i daty urodzenia,



5) numeru PESEL (a w przypadku jego braku - cech dokumentu potwierdzającego 
tożsamość: nazwę i numer dokumentu oraz kraj wydania),

6) numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
7) obywatelstwa (obywatelstw),
8) adresu miejsca zamieszkania,
9) tytułu zawodowego,
10) numeru zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu albo o ograniczonym pra-

wie wykonywania zawodu oraz numeru poprzednich zaświadczeń o prawie wyko-
nywania zawodu z określeniem organu wydającego zaświadczenie i daty wydania;

11) informacji o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż RP,
12) informacji o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu;
13) nazwy ukończonej szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych, numeru dyplomu 

i daty jego wydania oraz roku ukończenia tej szkoły,
14) daty rozpoczęcia wykonywania zawodu,
15) daty i miejsca rozpoczęcia i ukończenia stażu podyplomowego - jeżeli dotyczy;
16) daty i rodzaju ukończonego kształcenia podyplomowego, nazwy organizatora 

kształcenia wydającego zaświadczenie oraz w przypadku szkolenia specjalizacyj-
nego - numeru dyplomu oraz daty jego wystawienia,

17) stopnia naukowego, daty jego uzyskania oraz nazwy organu nadającego stopień,
18) tytułu naukowego, daty jego uzyskania oraz nazwy organu nadającego tytuł,
19) nazwy pracodawcy oraz daty zatrudnienia i stanowiska, poczynając od daty roz-

poczęcia wykonywania zawodu,
20) informacji o prowadzeniu indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej lub gru-

powej praktyki wraz z numerem wpisu do właściwego rejestru,
21) informacji o zaprzestaniu wykonywania zawodu,
22) informacji o czasowym zaprzestaniu wykonywania zawodu, o którym mowa w 

art. 26a, 
23) informacji o zawieszeniu prawa wykonywania zawodu,
24) informacji o przyczynie wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu,
25) stosunku do służby wojskowej - w odniesieniu do obywateli Rzeczypospolitej Pol-

skiej,
26) informacji o skreśleniu z rejestru pielęgniarek lub rejestru położnych prowadzo-

nego przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych.

Również w przypadku, gdy wykonujesz zawód w ramach indywidualnych lub grupowych 
praktyk pielęgniarskich/położniczych masz obowiązek zgłaszać okręgowej radzie pielę-
gniarek i położnych wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od 
dnia ich powstania.
W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, okręgowa 
rada pielęgniarek i położnych może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć karę 
pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę 
określonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Takiej 
decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Pamiętaj!
Powinnaś/powinieneś także powiadomić o zaistnieniu okoliczności, które zgodnie z 
uchwalą Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, uprawniają Cię do zwolnienia z obo-
wiązku płacenia składek członkowskich (oraz ich wykazania). 



Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki/położne:
1) bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy,
2) które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania 

wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem, 
3) wykonujące zawód wyłącznie w formie wolontariatu,
4) przebywające na urlopie macierzyńskim/tacierzyńskim, wychowawczym lub ro-

dzicielskim,
5) pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy 

społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyj-
ne stanowiące ich jedyne źródło dochodu,

6) będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/
położnictwo, które nie wykonują zawodu, 

7) niepracujące, będące emerytem, rencistą lub pobierające świadczenie przedeme-
rytalne.

REASUMUJĄC
Masz obowiązek znać przepisy ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych 
oraz ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz stosować się do wynikających 
z nich obowiązków. Nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem.


