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NASZE   SPRAWY

Moja Mama Pielęgniarka 

Moja mama pielęgniarka, 
wciąż pracuje już od rana. 
Nosi fartuch czysty biały,
a na nogach ma sandały. 
Jeździ często na szkolenie , 
by pogłębić wykształcenie. 
Kiedy igła idzie w ruch, 
każdy biały jest jak duch. 
Ludzie ciągle się pytają , 
jakie dziś ciśnienia mają. 
Mama mierzy i pompuje, 
a wyniki odnotuje. 
Przy karmieniu też pomaga 
i czasami coś podjada. 
Bardzo lubi swoją pracę, 
lecz przynosi niskie płace. 

Jakub Tondos ( syn – 10 lat ) [ 4 ]’
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Czasem słońce, czasem deszcz
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„Czasem słońce, czasem deszcz” to tytuł filmu, który powstał w 2001 roku w Bollywood 
(umowna nazwa indyjskiego przemysłu filmowego). Być może niektórzy z Państwa pamiętają, 
że to właśnie ta produkcja (zrealizowana z ogromnym rozmachem i przepychem – nawet, jak 
na standardy Bollywood) zapoczątkowała na świecie coś, co można określić mianem bolly-mani.  
I choć często filmy indyjskie określane są mianem „kiczowatych”, to jednak mają swój urok. 

We wspomnianym wcześniej filmie, gdy bohaterom przytrafiało się coś złego, z nieba lał 
się ulewny deszcz, a wydarzenia dobre miały miejsce przy pięknej, słonecznej pogodzie. Moż-
na przypuszczać, że tym zabiegiem twórcy pokusili się o metaforę dotyczącą ludzkiego życia,  
w którym radość nieodmiennie przeplata się ze smutkiem. I cokolwiek by nie myśleć o tym fil-
mie, nie da się nie zauważyć, iż metafora ta jest wyjątkowo trafna, o czym zapewne każdy z nas 
niejednokrotnie mógł się przekonać, zwłaszcza w ostatnim czasie.

Minione dwa lata, podczas których cały świat mierzy się z pandemią koronawirusa SARS-
-CoV-2, obfitowały w wiele chwil zarówno zwątpienia, jak i szczęścia, szczególnie w środowi-
skach medycznych. Zanim udało się opanować pandemię, Rosja zaatakowała Ukrainę, wywołując 
konflikt zbrojny, trwający do dziś, a Polska nagle stała się krajem z ogromną liczną ludności 
uchodźczej. Mimo wszystko, w tych trudnych chwilach, każdy starał się znaleźć odrobinę dobra, 
szukał pozytywów, których również nie brakowało. Wystarczy wspomnieć o pomocy, jaką Polska 
udzieliła Ukrainie, o zjednoczeniu ponad podziałami wobec tak ogromnej tragedii, a świat od razu 
nabiera barw.

W chwili obecnej, można powiedzieć, że nasze życie wróciło do normy. Zniesiono nakaz 
noszenia Maszek ochronnych w przestrzeni publicznej, w Polsce odwołany został stan epidemii  
(w mocy utrzymany został stan zagrożenia epidemicznego), a napływ ludności ukraińskiej, ucie-
kającej przed wojną, zdecydowanie się zmniejszył. Wszyscy mają teraz możliwość „złapania 
oddechu”. Warto wykorzystać ten czas i zrobić coś dla siebie oraz zadbać o swoje zdrowie. By to 
Państwu ułatwić, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach wychodzi z nową inicja-
tywą: kartami sportowymi dla Członków Izby, z których korzystać będzie można od 1 VII 2022 
roku. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej Izby), 
będą mogli Państwo wybrać kartę FitSport (8 wejść w miesiącu, do wyboru 2200 obiektów  
i 35 aktywności) lub kartę Fit Profit (nielimitowana ilość wejść, 3500 obiektów i 40 aktywności do 
wyboru, 1200 rabatów na produkty i usługi). Ponadto, istnieje możliwość „podpięcia” pod kartę 
małżonka lub dziecka. Szczegółowe informacje o ofercie, cenach i zasadach programu otrzymają 
Państwo po wypełnieniu formularza i zalogowaniu się na stronie programu.

Osoby, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę, niebojące się wyzwań, mogą rozważyć pod-
jęcie studiów MBA, szczególnie wobec zmian planowanych przez Resort Zdrowia: osoba, która 
będzie aspirować do pełnienia funkcji kierowniczej w podmiocie leczniczym, zobowiązana będzie 
m. in. do ukończenia studiów podyplomowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia. Absol-
went takich studiów będzie zwolniony z państwowego egzaminu uprawniającego do zajmowa-
nia stanowiska kierownika podmiotu szpitalnego (co wynika z projektu ustawy o modernizacji 
i poprawy szkolnictwa z dnia 29 XII 2021 r. – art. 120 pkt. 4). Dla przykładu program studiów 
online „MBA w ochronie zdrowia dla pielęgniarek i położnych” na Akademii WSB trwa 3 semestry  
(416 godzin) realizowanych w ciągu jednego roku, a omawiane zagadnienia obejmują tematy ta-
kie jak: zarządzanie strategiczne w ochronie zdrowia, finanse i rachunkowość w ochronie zdrowia, 
prawo w ochronie zdrowia, standardy medyczne w ochronie zdrowia, przywództwo i zarządzanie 
kapitałem ludzkim w ochronie zdrowia. Trzeba podkreślić, iż od kandydatów wymagane jest co 
najmniej wyższe wykształcenie, dlatego warto już teraz zastanowić się nad swoimi planami na 
przyszłość i uwzględnić w nich dalszą edukację, bo wiedza to coś, czego nikt nigdy nam nie od-
bierze, a wiedza poparta doświadczeniem, to najskuteczniejsza broń w sytuacjach kryzysowych  
i w walce z wszelkiego rodzaju trudnościami, których – komu, jak komu, ale medykom na pewno 
nie brakuje.
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Niestety, zdarzają się sytuacje, w których pomimo podejmowanych wysiłków, pomimo wie-
dzy, doświadczenia i stoczonej walki, urzeczywistnia się najgorszy scenariusz i pacjent umiera. 
Są to sytuacje wpisane w zawody medyczne, podobnie jak popełnianie błędów, które zdarzają 
się WSZYSTKIM, bez wyjątku, bo wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Problem polega na tym, że 
błędy medyków mają o wiele poważniejsze skutki, gdyż w ich przypadku, walka toczy się o ludz-
kie zdrowie i życie. Osoby, które nie wykonują zawodów medycznych, nie są w stanie wyobrazić 
sobie odpowiedzialności, jaka spoczywa na lekarzach, pielęgniarkach, położnych i ratownikach 
medycznych. Niestety, Sejm RP rozpoczął pracę nad nowelizacją Kodeksu Karnego, w którym 
m. in. planowane są zmiany mające na celu zaostrzenie sankcji za nieumyślne spowodowanie 
śmierci (z 3 miesięcy do 5 lat na 6 miesięcy do 8 lat), co oznacza, że w razie skazania, nie będzie 
możliwości skorzystania z instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego. 

ORPiP w Katowicach wystosowała w związku z tym stanowisko (z dnia 28 IV 2022r.), w któ-
rym wyraziła zaniepokojenie planowanymi zamianami, wskazując, iż spowoduje to podważenie 
zaufania do personelu medycznego ze strony społeczeństwa, gdyż czym innym jest działanie  
w celu ratowania życia, podczas którego dojdzie do błędu medycznego skutkującego śmiercią 
człowieka, a czym innym celowe działanie z zamiarem wyrządzenia komuś krzywdy. Całą treść 
w/w stanowiska Okręgowej Rady zamieszczona została na stronie internetowej Izby.

Również na stronie internetowej znajdą Państwo liczne ogłoszenia o organizowanych kon-
ferencjach, kursach i szkoleniach. Warto z nich skorzystać, gdyż jest to bardzo przystępna for-
ma zdobywania i aktualizowania wiedzy, co – jak powszechnie wiadomo – należy do ustawo-
wych obowiązków pielęgniarek i położnych (zgodnie z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej  
z dnia 15 VII 2011 roku). Co więcej, wiele z rzeczonych szkoleń jest organizowanych bezpłatnie 
i stanowią one doskonałą okazję do integracji oraz wymiany poglądów i doświadczeń z innymi 
przedstawicielami środowiska zawodowego. Jest to teraz szczególnie ważne, bo po 2-letniej pan-
demii koronawirusa, więzy międzyludzkie (wskutek wymuszonej izolacji i konieczności zachowa-
nia dystansu)  zostały poważnie nadszarpnięte.

Szanowni Państwo, czerwiec to miesiąc, w którym następuje początek sezonu urlopowego. 
Miejmy nadzieję, że przez całe lato będziemy mogli się cieszyć piękną, słoneczną pogodą, by 
każdy, podczas zasłużonego odpoczynku, mógł się zrelaksować i nabrać sił przed czekającymi 
wyzwaniami. Korzystajmy więc z chwili, w której możemy odetchnąć i cieszmy się momentami 
spokoju, bo nie da się ukryć, że z życiem jest jak z pogodą – czasem słońce, czasem deszcz…

Uroczystość Wręczenia Najwyższych Odznaczeń  
Pielęgniarskich w Ochronie Zdrowia 

Szanowni Państwo
Członkowie OIPiP w Katowicach

W imieniu ORPiP w Katowicach serdecznie zapraszam na uroczystość 
wręczenia najwyższych odznaczeń pielęgniarskich w ochronie zdrowia,  

która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2022 roku o godz. 18:00 
w Filharmonii Zabrzańskiej - Instytucji Kultury Miasta Zabrze, 

 Park Hutniczy 7, 41-800 Zabrze.
Po części oficjalnej zapraszam na koncert Filharmonii Zabrzańskiej  

oraz poczęstunek.
Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji na uroczystość  

na stronie internetowej OIPIP w Katowicach.
Z poważaniem

dr n. o zdr. Anna Janik 
Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach
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Ogłoszenia Działu Kształcenia Podyplomowego 
dr n. o zdr. Hanna Dobrowolska  

 Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Katowicach 
I – BEZPŁATNE SPECJALIZACJE

Informujemy, że w systemie SMK zostały 
zamieszczone bezpłatne, planowane na je-
sień 2022 roku specjalizacje dla pielęgnia-
rek i położnych w następujących dziedzinach:

1. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielę-
gniarek

2. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielę-
gniarek

3. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pie-
lęgniarek

4. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielę-

gniarek i położnych 
Warunki Przystąpienia do Sepcjalizacji:

1. Posiadanie prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki/położnej

2. Posiadanie minimum 2 letniego stażu 
pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej  
w okresie ostatnich 5 – ciu lat,

3. Regularne opłacanie składek na rzecz 
OIPiP w Katowicach,

4. Niekorzystanie ze specjalizacji finanso-
wanej ze środków OIPiP w Katowicach  

w ostatnich 5 – ciu latach licząc od daty 
zakończenia specjalizacji lub w przypad-
ku udziału w specjalizacji u innego orga-
nizatora, której koszt został zrefundowany 
przez OIPiP w Katowicach – 5 lat od daty 
zakończenia refundowanej specjalizacji.

5. Złożenie wniosku w systemie SMK.
6. Dopuszczenie do specjalizacji na podsta-

wie egzaminu wstępnego.
Planowany Termin Egzaminu Wstępne-

go i Rozpoczęcia Kształcenia:
 f jesień 2022 rok

Planowane Miejsce Realizacji Kształcenia:
 f Wykłady (stacjonarne) Ośrodek Kształ-
cenia w Łaziskach Górnych ul. Wodna 15

 f Zajęcia stażowe – podmioty ochrony 
zdrowia na terenie woj. Śląskiego

W przypadku złożenia wniosków  
w systemie SMK przez minimum 25 osób 
na stronie internetowej Izby zamieścimy 
szczegółowe informacje dotyczące uru-
chomienia kształcenia oraz wykaz litera-
tury do egzaminu wstępnego. 

II – BEZPŁATNE SZKOLENIA:  ZAAWANSOWANE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE  
       U DOROSŁYCH I DZIECI 

Informujemy, że od maja 2022 roku nawią-
zaliśmy współpracę z Rejonowym Pogotowiem 
Ratunkowym w Sosnowcu oraz Wojewódzkim 
Pogotowiem Ratunkowym w Katowicach w te-
macie realizacji szkoleń dla pielęgniarek i położ-
nych z zakresu Zaawansowanych zabiegów 
resuscytacyjnych u dorosłych i dzieci. 

W ramach współpracy przeprowadzonych 
zostało 5 edycji szkoleń w miesiącu maju 
oraz zaplanowano 8 edycji szkoleń w czerw-
cu. Z uwagi, iż rejestracja na szkolenia od-
bywa się poprzez formularz zgłoszeniowy 
zamieszczony na stronie internetowej Izby 
pojawiają się dość duże problemy organi-
zacyjne dotyczące obecności na zajęciach.  
W związku z tym prosimy aby osoby, któ-
re wypełniają formularz zgłoszeniowy były 
obecne na szkoleniu. 

Niestety, każdorazowo zdarza się sytuacja, 
że kilka osób zapisanych nie zgłasza się, bez 
wcześniejszego poinformowania organizatora. 
Skutkuje to zaburzeniem całej organizacji pro-
jektu szkoleniowego, a ponadto dodatkowymi 
kosztami. Ze względu na specyfikę zajęć, licz-
ba miejsc jest ograniczona (10-14 osób).

 Zdarzały się sytuacje, że z zapisanych  
14 osób zgłosiło się 6. Z uwagi na zawarte 
umowy, zabezpieczenie organizacji szkolenia 
oraz ubezpieczenie uczestników koszty takie-
go „niekompletnego” szkolenia znacznie ro-
sną.

Bardzo prosimy o rozsądek i poważne po-
dejście do tematu, zwłaszcza, że szkolenia 
finansowane są ze składek wszystkich pielę-
gniarek i położnych.

WAŻNE - przy wypełnianiu formularza na szkolenie należy wpisać poprawny adres mailowy,  po-
nieważ w przypadku błędu nie zostanie przesłana zwrotna informacja na adres E-mail o rejestracji!  
OIPiP w Katowicach nie wysyła dodatkowego zaproszenia na szkolenie !
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Nieprzekraczalne granice
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„RZYGAM NA WAS!!!”
„MAM TO W D***E!!!”

„MAM NA WAS WYJE***E!!!”

Zastanawiają się Państwo, co to za wulgaryzmy i skąd wzięły się w artykule w „Na-
szych Sprawach”? Czy to może cytaty z niskobudżetowych filmów? A może słownictwo 
młodzieży, którą tak często oskarża się o brak kultury? Otóż nie! Takimi epitetami 
posługują się niektóre pielęgniarki i położne należące do Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, o czym niejednokrotnie mogli się przekonać Pracownicy 
Biura katowickiej Izby. Kilka słów wyjaśnienia.

W marcu 2020 roku w Polsce został wpro-
wadzony stan epidemii w związku z zagro-
żeniem spowodowanym rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2. Wprowadzono lock 
down, wiele instytucji zawiesiło swoją działal-
ność, część pracowała tylko zdalnie. Również 
OIPiP w Katowicach zmieniła zasady funkcjo-
nowania: zawieszone zostały kursy i szkole-
nia, odwołano konferencje, Członkowie Izby 
zostali poproszeni o załatwianie spraw drogą 
telefoniczną lub e-mailową, a w razie koniecz-
ności osobistego stawiennictwa w Izbie, pro-
szeni byli o telefoniczne ustalenie daty i godzi-
ny przybycia. Liczba Pracowników Izby, prze-
bywających w Biurze w tym samym czasie, 
została ograniczona – pozostałe osoby wyko-
nywały swoją pracę zdalnie. Posiedzenia OR-
PiP w Katowicach również organizowane były 
w trybie niestacjonarnym. Od chwili wybuchu 
pandemii COVID-19, OIPiP w Katowicach li-
cząca niemal 33000 Członków NIE ZAPRZE-
STAŁA swojego funkcjonowania nawet na je-
den dzień. Być może, załatwienie niektórych 
spraw trwało nieco dłużej, niż zazwyczaj, jed-
nak nie były to opóźnienia dłuższe, niż kilka 
dni. Pracownicy Izby dokładali wszelkich sta-
rań, by w tym trudnym czasie wszystko dzia-
łało równie sprawnie, jak zazwyczaj.

Dużo emocji pojawiło się przy kwestii wy-
płacanej przez OIPiP w Katowicach jednora-
zowej zapomogi z tytułu zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2/zachorowania na COVID-19,  
w kwocie 1500 zł. Ogromna ilość osób zaka-
żonych, a co za tym idzie – również wniosków 
o zapomogę, których liczba dochodziła do 
100 dziennie, spowodowały, iż rozpatrywane 
były one w trybie dłuższym, niż standardowo, 
przez co Pracownicy Izby spotkali się z falą 
ogromnej agresji i hejtu ze strony Członków 
Izby. Temat ten szczegółowo opisany został  
w lutym 2021 roku w Biuletynie „Nasze Spra-

wy” w artykule pt. „Zapomoga z tytułu za-
chorowania na COVID-19 oczami Pracowni-
ków Biura Okręgowej Izby” (wszystkie nu-
mery Biuletynu znajdą Państwo na stronie 
internetowej Izby). Można jednak stwierdzić,  
iż wówczas przykre komentarze i uwagi, któ-
rych wysłuchiwali Pracownicy Izby, nosiły jesz-
cze jakieś znamiona kultury i wiedzy o zasa-
dach (w miarę) dobrego wychowania ich auto-
rów. Niestety, z przykrością musimy odnoto-
wać, iż w ostatnim czasie, sytuacja ta uległa 
zmianie na gorsze.

Trudno jest jednoznacznie określić, co 
tą zmianę spowodowało. Być może jest to na-
gromadzenie frustracji spowodowanej obcią-
żeniami polskiego systemu ochrony zdrowia w 
związku z pandemią oraz trwającym konflik-
tem zbrojnym na Ukrainie. A może to po pro-
stu zmęczenie związane ze zmianą pór roku? 
Niemniej, jakakolwiek byłaby przyczyna, nie 
zmienia to faktu, że przekroczone zostały 
wszelkie granice dobrego smaku, a ostatnie 
dwa miesiące, to już prawdziwe apogeum bra-
ku kultury niektórych Członków OIPiP w Kato-
wicach, z którymi do czynienia mieli Pracowni-
cy Biura Okręgowej Izby.

Nieprzyjemne sytuacje miały najczę-
ściej miejsce w trakcie rozmów telefonicznych 
i dotyczyły (na ogół) kwestii świadczeń socjal-
nych, o które ubiegały się dane osoby.

Jedna z pań pielęgniarek, która otrzy-
mała odmowną decyzję przyznania jej zapo-
mogi (z uwagi na niespełnianie wymogów for-
malnych, zawartych w Regulaminie Pomocy 
Socjalnej) zadzwoniła do Działu Merytorycz-
nego  Izby, by poinformować, że ona „ma to 
w du**e” i że ma na Izbę „wyj****e”. Inna 
pani, której również nie spodobała się odnowa 
przyznania świadczenia, stwierdziła: „Rzygam 
na Was!”.
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Z kolei pielęgniarka ubiegająca się o re-
fundację kosztów kształcenia nie potrafiła zro-
zumieć, iż refundacja przyznawana jest przez 
Komisję Kształcenia, a wypłaca się ją na mocy 
uchwały ORPiP w Katowicach oraz, że zarów-
no Komisja Kształcenia, jak i Okręgowa Rada 
mają różne terminy spotkań (Komisja Kształ-
cenia spotyka się cyklicznie raz w miesiącu - 
zazwyczaj pod jego koniec, a Okręgowa Rada 
zgodnie z regulaminem odbywa posiedzenia 
minimum raz na kwartał. Z uwagi na szcze-
gólne okoliczności oraz chęci wyjścia naprze-
ciw Członkom Izby, by mogli jak najszybciej 
załatwić wszelkie sprawy, organizowane są 
posiedzenia w trypie niestacjonarnym, odby-
wające się nawet 3-4 razy w miesiącu). Warto 
podkreślić, iż członkowie Komisji Kształcenia 
i ORPiP w Katowicach wykonują swoje obo-
wiązki społecznie i nie podbierają za to wyna-
grodzenia. Owa Pani dzwoniła do Izby od dnia 
złożenia wniosku niemal codziennie, przez  
1,5 miesiąca, dopytując kiedy dostanie pienią-
dze „ubarwiając” swoje wypowiedzi zdaniami 
typu: „Jestem maksymalnie wkur****a!” lub 
„Kiedy będzie ta piep***a uchwała?!”. Ponadto, 
w rozmowie z Pracownikiem Działu Kształcenia, 
obrażała innego Pracownika Izby określając go 
mianem „niepełnosprawnej sekretarki”.

Pracownicy Działu Rejestru mieli  
w ostatnim czasie do czynienia z panem pielę-
gniarzem, który każdą wizytę w Izbie traktował 
jako stratę swojego czasu, o czym dostanie 
poinformował wszystkich obecnych w Dziale,  
a podkreślił to w wiadomości e-mailowej. Do-
dał też, że na chwilę obecną nie zamierza od-
bierać w ogóle dokumentu Prawa Wykonywa-
nia Zawodu, bo będzie  zawieszał i odwieszał 
prawo wykonywania zawodu według własnego 
uznania, a Pracownik Działu Rejestru będzie 
wpisywał odpowiednie adnotacje.

Wyżej wymienione sytuacje to zaledwie 
trzy spośród kilkudziesięciu zdarzeń tego typu, 
które miały ostatnio miejsce, a każdą z nich 
można bez problemu udowodnić, gdyż wszyst-
kie rozmowy telefoniczne OIPiP w Katowicach 
SĄ NAGRYWANE, o czym osoby dzwoniące do 
Biura mogą usłyszeć w komunikacie informa-
cyjnym, bezpośrednio po uzyskaniu połącze-
nia. Niestety, w związku z RODO i ochroną 
danych osobowych Okręgowa Izba nie może 
upublicznić danych osób, które tak się zacho-
wują, nie oznacza to jednak, iż takie zacho-
wanie przechodzi bez echa. Ponadto, wszelkie 
przeinaczenia faktów typu: „Bo Pani w Izbie 
powiedziała…”, można bardzo łatwo wyjaśnić. 

Przede wszystkim, nie przystoi, by oso-
by trudniące się zawodami zaufania publiczne-
go, jakimi są pielęgniarstwo i położnictwo, wy-
rażały się w ten sposób – niezależnie od tego, 
kto jest ich rozmówcą. Warto przypomnieć, iż 
KAŻDA pielęgniarka i położna w Polsce jest zo-
bowiązana do przestrzegania i zachowywania 
się zgodnie z „Kodeksem etyki zawodowej pie-
lęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej”, 
zarówno podczas wykonywania obowiązków 
służbowych, jak i po godzinach pracy. Punkt 
trzeci „Części ogólnej” Kodeksu mówi: „Pielę-
gniarka/położna swoją postawą osobistą, za-
wodową i społeczną powinna dbać o prestiż za-
wodu i podnosić jego znaczenie w społeczeń-
stwie”. Nie wypada, by pielęgniarka czy położ-
na posługiwała się wulgaryzmami wobec dru-
giej osoby. Co ciekawe, jedna z pielęgniarek, 
na takie właśnie stwierdzenie Pracownika Izby 
odparła, że „Polskie pielęgniarki takie właśnie 
są i ona się tylko dostosowuje do ich poziomu”. 
Piękny przykład antyreklamy dla środowiska 
zawodowego pielęgniarek i położnych.

Samorząd zawodowy pielęgniarek i po-
łożnych, do którego należą WSZYSTKIE pie-
lęgniarki i położne, realizuje swoje zadania 
poprzez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położ-
nych oraz izby okręgowe, co oznacza, że in-
stytucjom tym – a co za tym idzie, również 
ich Pracownikom – należy się SZACUNEK. Nie-
zależnie od czyjegoś nastroju, sytuacji życio-
wej, stopnia zmęczenia, czy prywatnych opinii 
i przekonań, NIKT NIE MA PRAWA, by kogoś 
obrażać, czy używać wobec kogokolwiek epi-
tetów powszechnie uznanych za niekulturalne. 
Pracownicy Biura Okręgowej Izby również są 
tylko ludźmi i mogą mieć gorszy dzień, jednak 
w chwili przyjścia do pracy, „nerwy zostawiane 
są za drzwiami”. Czy jakikolwiek Członek Izby 
byłby zachwycony, gdyby osoba pracująca  
w Izbie zwróciła się do niego w sposób opisany 
powyżej? Zapewne nie.

Trudno też wyobrazić sobie, by panie 
pielęgniarki i położne – tak „odważne” w roz-
mowach telefonicznych z Pracownikami Izby – 
posługiwały się takim słownictwem w kontak-
tach z np. urzędnikami państwowymi, swoimi 
przełożonymi czy chociażby z własną rodziną. 
Zupełnie niezrozumiałym jest to, że niektóre 
osoby uznają, iż podczas rozmów z Pracowni-
kami Izby, nie obowiązują ich zasady dobre-
go wychowania. Może się zdarzyć sytuacja, 
w której ktoś nie zgadza się z decyzją Rady, 
przez co jest wytrącony z równowagi, ale to nie 
usprawiedliwia niegrzecznego zachowania, czy 



10

WYCIĄG
 Z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 7 kwietnia 2022 roku.
 
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem 

epidemii, w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz 
wpłynięciem spraw wymagających podjęcia decyzji m.in. koniecznością podjęcia, w ciągu 
7 dni, uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
osobie, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia, niestacjonarne posiedze-
nie 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.

wulgarnego słownictwa. Wszystko można po-
wiedzieć i wszystko da się wyjaśnić, ale w od-
powiedni sposób. A fakt odprowadzania składek 
członkowskich przez pielęgniarki i położne rów-
nież nie stawia ich „ponad prawem”. Dla przy-
pomnienia: opłacanie składek członkowskich to 
USTAWOWY OBOWIĄZEK członków samorzą-
du pielęgniarek i położnych. Ta sama ustawa, 
która ten samorząd powołała wraz z organami 
go reprezentującymi, nałożyła na członków sa-
morządu konieczność odprowadzania składek 
członkowskich. Nie jest to więc wymysł Naczel-
nej Izby czy izb okręgowych, ani tym bardziej 
Pracowników Izby, na których spoczywa ko-
nieczność egzekwowania go od Członków Izby. 
Tylko regularne opłacania składek daje kato-
wickim pielęgniarkom i położnym możliwość 
korzystania z pomocy socjalnej czy refundacji 

kosztów kształcenia oferowanych przez OIPiP 
w Katowicach.

Szanowni Państwo, przykrym jest fakt, 
iż po raz kolejny jesteśmy zmuszeni, by apelo-
wać do Członków OIPiP w Katowicach o zacho-
wanie powszechnie wymaganych standardów 
kulturalnego zachowania w kontaktach z Pra-
cownikami Biura zwłaszcza, że wzrasta poziom 
agresji słownej doświadczanej przez osoby 
pracujące w Izbie. Niezależnie od okoliczności, 
pielęgniarki i położne, powinny wykazywać się 
kulturą osobistą. Krzyki, wyzwiska i wulgary-
zmy nie pomogą w rozwiązaniu żadnego pro-
blemu. A jeśli z jakiegoś powodu, dana osoba 
nie jest w stanie nad sobą zapanować, powin-
na zrobić kilka głębokich wdechów i zadzwonić 
do Izby później. Najlepiej, następnego dnia.

Do Członków Rady wysłano drogą elektro-
niczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonar-
nego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych zawierające informację o ostatecz-
nym terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.

Projekty następujących uchwał oraz 
pozostałe materiały i dokumenty zostały 
zamieszczone w elektronicznej skrzynce 
Rady: 

1. Uchwał od Nr 226 do Nr 246/2022/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2022 roku w 
przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pie-
lęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

2. Uchwały Nr 247/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie wy-
dania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
3. Uchwały Nr 248/2021/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4. Uchwał od Nr 249 do Nr 253/2021/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 7 kwietnia 2022 roku  
w przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pielę-
gniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.

5. Uchwały Nr 254/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
przyznania warunkowego prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki dla osoby, która uzy-
skała kwalifikacje pielęgniarki poza terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej.

6. Uchwały Nr 255/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie wy-
gaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki.
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7. Uchwały Nr 256/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wykreślenia wpisu w rejestrze indywidualnych 
praktyk pielęgniarek i położnych.

8. Uchwały Nr 257/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie wykre-
ślenia pełnomocnictwa Pełnomocnika Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach VII kadencji.

9. Uchwały Nr 258/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wytypowania przedstawicieli do składów ko-
misji konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (Racibórz).

10. Uchwały Nr 259/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie wy-
typowania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami (Chorzów).

11. Uchwały Nr 260/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”.

12. Uchwały Nr 261/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
refundacji kosztów kształcenia.

13. Uchwały Nr 262/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Ze-
spół ds. pielęgniarek zatrudnionych w stery-
lizacji XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
nt. „Sterylizacja”.

14. Uchwały Nr 263/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
rozłożenia zaległych składek członkowskich na 
raty (K.N.).

15. Uchwały Nr 264/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
zmiany składu osobowego Komisji Kształce-
nia i Standardów działającej przy Okręgowej 
Radzie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
VII kadencji.

16. Uchwały Nr 265/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
zmiany składu osobowego Zespołu ds. opieki 
długoterminowej przy Okręgowej Radzie Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji.

17. Uchwały Nr 266/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie zmia-
ny składu osobowego Zespołu ds. organizacji 
i zarządzania w pielęgniarstwie działającego 
przy Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach VII kadencji.

18.  Uchwały Nr 267/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 7 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wpisu zmiany danych w rejestrze podmiotów 
prowadzących kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych.

W określonym terminie tj. w dniu 7 kwietnia 
2022 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło 
udział 18 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte następującą ilością 
głosów „za”:

- uchwały od nr 226/2022/VII do nr 
263/2022/VII – 18 głosów „za”

- uchwała nr 264/2022/VII - 17 głosów „za”
- uchwały od nr 265 do nr 267/2022/VII - 

18 głosów „za”.

WYCIĄG
 Z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 28 kwietnia 2022 roku.
 
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej sta-

nem epidemii, w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa 
oraz wpłynięciem spraw wymagających podjęcia decyzji, 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 niestacjonar-
nego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych zawierające informację o osta-
tecznym terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.

Projekty następujących uchwał oraz 
pozostałe materiały i dokumenty zostały 

zamieszczone w elektronicznej skrzynce 
Rady: 

1. Uchwał od Nr 268 do Nr 269/2022/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku  
w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru 
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Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach.

2. Uchwały od Nr 270 do Nr 275/2022/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w 
przedmiocie wydania prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pie-
lęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

3. Uchwały Nr 276/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4. Uchwał od Nr 277 do Nr 281/2021/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w 
przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

5. Uchwały Nr 282/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
zmiany uchwały nr 1173/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(dot. Regulaminu udzielania pomocy w zakre-
sie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielę-
gniarek i położnych).

6. Uchwały Nr 283/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wytypowania przedstawicieli do składów ko-
misji konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (WSS nr 4 By-
tom).

7. Uchwały Nr 284/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wytypowania przedstawicieli do składów ko-
misji konkursowych w podmiotach leczniczych 
niebędących przedsiębiorcami (SPSK nr 1 Ka-
towice).

8. Uchwały Nr 285/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie rozsze-
rzenia pełnomocnictwa Pełnomocnika Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach VII kadencji.

9. Uchwały Nr 286/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wpisu do rejestru podmiotów prowadzących 
kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położ-
nych.

10. Uchwały Nr 287/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia 
sanatoryjnego (Kołobrzeg turnus I).

11. Uchwały Nr 288/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
udzielenia pomocy socjalnej w postaci leczenia 
sanatoryjnego (Polanica turnus I).

12.  Uchwały Nr 289/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Ze-
spół ds. pielęgniarstwa operacyjnego warszta-
tów nt.: „Dym chirurgiczny – znikome ryzyko 
czy realne zagrożenie? Aspekty bezpieczeń-
stwa dla personelu bloków operacyjnych”.

13.  Uchwały Nr 290/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wyrażenia zgody na zorganizowanie przez Ze-
spół ds. pielęgniarstwa operacyjnego warsz-
tatów nt.: „Współpraca Bloku Operacyjnego 
z Centralną Sterylizatornią poprzez pryzmat 
standardów akredytacyjnych Bloku”.

14. Uchwały Nr 291/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
rozłożenia zaległych składek członkowskich na 
raty (A.G.).

15. Uchwały Nr 292/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
braku zgody na anulowanie zaległych składek 
członkowskich.

16. Uchwały Nr 293/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie re-
fundacji kosztów kształcenia.

17. Uchwały Nr 294/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
rozłożenia zaległych składek członkowskich na 
raty (Z.K.).

18. Uchwały Nr 295/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
przyznania zapomogi chorobowej członkowi 
samorządu (W.Z).

19. Uchwały Nr 296/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”.

20. Uchwały Nr 297/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
przyznania zapomóg chorobowych członkom 
samorządu.

21. Uchwały Nr 298/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
przyznania jednorazowego świadczenia pie-
niężnego z tytułu urodzenia się dziecka Człon-
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ka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

22. Uchwały Nr 299/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
przyznania gratyfikacji emerytalnej członkom 
samorządu.

23. Uchwały Nr 300/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
sfinansowania jednorazowego pobytu rehabi-
litacyjnego dla Członków Okręgowej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach, którzy w 
związku z wykonywaniem zawodu zachorowali 
na COVID-19.

24. Uchwały Nr 301/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
przyznania zapomogi pośmiertnej członkowi 
samorządu.

25. Uchwały Nr 302/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 kwietnia 2022 roku w przedmiocie 
przyjęcia protokołów posiedzenia Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.
26. Stanowisko Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych w Katowicach z dnia 28 kwiet-
nia 2022 roku w sprawie projektu zaostrzenia 
kary za nieumyślne spowodowanie śmierci 
przewidziane w art. 155 kodeksu karnego.

W określonym terminie tj. w dniu 28 kwiet-
nia 2022 roku stwierdzono, że w głosowaniu 
wzięło udział 17 Członków ORPiP w Katowi-
cach. Uchwały zostały przyjęte następującą 
ilością głosów „za”:

 — Uchwały od Nr 268 do Nr 281/2022/VII 
– 17 głosów „za”

 — Uchwała Nr 282/2022/VII – 16 głosów 
„za”

 — Uchwały od Nr 283 do Nr 297/2022/VII 
– 17 głosów „za”

 — Uchwała Nr 298/2022/VII – 16 głosów 
„za”

 — Uchwały od Nr 299 do Nr 301/2022/VII 
– 17 głosów „za”

 — Uchwała Nr 302/2022/VII – 16 głosów 
„za”

 — Stanowisko ORPiP w Katowicach - 16 
głosów „za”

WYCIĄG
 Z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-

wicach
w dniu 26 maja 2022 roku.

 
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epi-

demicznego, w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa 
oraz wpłynięciem spraw wymagających podjęcia decyzji, 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 elektro-
niczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonar-
nego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych zawierające informację o ostatecz-
nym terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz 

pozostałe materiały i dokumenty zostały 
zamieszczone w elektronicznej skrzynce 
Rady: 

1. Uchwał od Nr 303 do Nr 311/2022/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 26 maja 2022 roku w przed-
miocie stwierdzenia prawa wykonywania zawo-
du pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Reje-
stru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Uchwał od Nr 312 do Nr 318/2022/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 26 maja 2022 roku w przed-
miocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

3. Uchwał od Nr 319 do Nr 323/2021/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach z dnia 26 maja 2022 roku  
w przedmiocie wydania zaświadczenia o pra-
wie wykonywania zawodu pielęgniarki i położ-
nej oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

4. Uchwał od Nr 324 do Nr 333/2021/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach z dnia 26 maja 2022 roku  
w przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pielę-
gniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

5. Uchwały Nr 334/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (Kier. Przych. Ruda Śląska).

6. Uchwały Nr 335/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wytypo-
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wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami (WSS nr 4 Bytom).

7. Uchwały Nr 336/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (SPZOZ Repty).

8. Uchwały Nr 337/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie po-
wołania Pełnomocników Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji 
(M.W. Orzesze).

9. Uchwały Nr 338/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie wy-
rażenia zgody na zorganizowanie przez Zespół 
ds. położnych konferencji naukowa-szkolenio-
wej nt.: „Położna w życiu kobiety – część IV”.

10. Uchwały Nr 339/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych (Tal-
med, specjalizacja – Ochr. Zdr. Pracujących)

11. Uchwały Nr 340/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie wpisu 
do rejestru podmiotów prowadzących kształ-
cenie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
(ZDZ Katowice – Leczenie ran dla położnych)

12. Uchwały Nr 341/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych (Talmed – Piel. Anestezjolog.).

13. Uchwały Nr 342/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku” w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów prowa-
dzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 
i położnych (Taumar – Piel. Rodzinne).

14. Uchwały Nr 343/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie udzie-
lenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sana-
toryjnego (Verano Turnus II).

15. Uchwały Nr 344/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie udzie-
lenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sana-
toryjnego (Verano – Turnus III).

16. Uchwały Nr 345/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie pokry-
cia kosztów pobytu rehabilitacyjnego w Uzdro-

wisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczał-
kowicach-Zdroju (A.B.).

17. Uchwały Nr 346/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie udzie-
lenia pomocy socjalnej w postaci leczenia sa-
natoryjnego (Polanica Turnus II).

18. Uchwały Nr 347/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie przy-
znania Statuetki „Diamentowy Czepek” (W.W.).

19. Uchwały Nr 348/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie 
wsparcia akcji „Szczepionki dla Ukrainy”.

20. Uchwały Nr 349/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie or-
ganizacji wyjazdowego posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych połączonego ze 
szkoleniem członków Rady Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

21. Uchwały Nr 350/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie re-
fundacji kosztów kształcenia.

22. Uchwały Nr 351/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie wy-
płacenia „Funduszu Integracyjnego”.

23. Uchwały Nr 352/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi losowej członkowi samorzą-
du (B.S.).

24. Uchwały Nr 353/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi chorobowej członkowi samo-
rządu (J.W.).

25. Uchwały Nr 354/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi losowej członkowi samorzą-
du (O.Z.).

26. Uchwały Nr 355/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi losowej członkowi samorzą-
du (R.W.) .

27. Uchwały Nr 356/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 26 maja 2022 roku w przedmiocie przy-
jęcia protokołu posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach. 

W określonym terminie tj. w dniu 26 maja 
2022 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło 
udział 21 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte 21 głosami „za”:
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Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

WYCIĄG
 z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-

wicach
w dniu 2 czerwca 2022 roku.

 
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epide-

micznego, w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz 
koniecznością podjęcia, w ciągu 7 dni, uchwały w przedmiocie przyznania prawa wy-
konywania zawodu pielęgniarki osobie, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki poza 
terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie Decyzji Ministra 
Zdrowia niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgnia-
rek 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 niestacjonar-
nego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych zawierające informację o osta-
tecznym terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz 

pozostałe materiały i dokumenty zostały 
zamieszczone w Elektronicznej Skrzynce 
Rady: 

1. Uchwał od Nr 357 do Nr 358/2022/
VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 2 czerwca 2022 roku  
w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki i położnej oraz wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Uchwały Nr 359/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 2 czerwca 2022 roku w przedmiocie 
przyznania warunkowego prawa wykonywa-
nia zawodu pielęgniarki dla osoby, która uzy-
skała kwalifikacje pielęgniarki poza terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej.

3. Uchwały Nr 360/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 2 czerwca 2022 roku w przedmiocie wy-
płacenia „Funduszu Integracyjnego”.

4. Uchwały Nr 361/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 2 czerwca 2022 roku w przedmiocie 
pokrycia kosztów pobytu rehabilitacyjnego  
w Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o.  
w Goczałkowicach-Zdroju.

5. Uchwały Nr 362/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 2 czerwca 2022 roku w przedmiocie re-
fundacji kosztów kształcenia.

6. Uchwały Nr 363/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 2 czerwca 2022 roku w przedmiocie 
przyznania zapomóg chorobowych członkom 
samorządu.

7. Uchwały Nr 364/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  

z dnia 2 czerwca 2022 roku w przedmiocie 
przyznania zapomogi losowej członkowi samo-
rządu (A.G.).

8. Uchwały Nr 365/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 2 czerwca 2022 roku w przedmiocie 
przyznania jednorazowego świadczenia pie-
niężnego z tytułu urodzenia się dziecka Człon-
ka Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach.

9. Uchwały Nr 366/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 2 czerwca 2022 roku w przedmiocie 
przyznania gratyfikacji emerytalnej członkom 
samorządu.

10. Uchwały Nr 367/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 2 czerwca 2022 roku w przedmiocie 
przyznania zapomogi pośmiertnej członkowi 
samorządu.

11. Uchwały Nr 368/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach  
z dnia 2 czerwca 2022 roku w przedmiocie 
przyjęcia protokołu posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 2 czerw-
ca 2022 roku stwierdzono, że w głosowaniu 
wzięło udział 18 Członków ORPiP w Katowi-
cach. Uchwały zostały przyjęte następującą 
ilością głosów „za”:

 • Uchwały od Nr 357 do Nr 364/2022/VII 
– 18 głosów „za”

 • Uchwała Nr 365/2022/VII – 17 głosów 
„za”

 • Uchwały od Nr 366 do Nr 368/2022/VII 
– 18 głosów „za”
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Kalendarium wydarzeń, maj, czerwiec 2022 r.

22 IV 2022r. Posiedzenie Komisji Socjalnej ORPiP w Katowicach

25-26 IV 2022r.

Warsztaty szkoleniowe z Epidemiologii i Higieny Szpitalnej dla Pielęgniarek 
Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej zorganizowane przez Zespół ds. pielę-
gniarstwa epidemiologicznego przy ORPiP w Katowicach – uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekretarz OR-
PiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

28 IV 2022r. Posiedzenie Komisji Kształcenia i Standardów ORPiP w Katowicach

28 IV 2022r. Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

8 V 2022r.
Msza w intencji pielęgniarek i położnych w Archikatedrze Chrystusa Króla 
w Katowicach

12 V 2022r.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
w Warszawskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych - uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

12 V 2022r.
Uroczystość czepkowania w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ra-
ciborzu - uczestnictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabow-
skiej

13 V 2022r.
Posiedzenie Rady Narodowego Funduszu Zdrowia- uczestnictwo Sekretarz 
ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

13 V 2022r.

Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej w Woje-
wódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu - 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz 
Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

16 V 2022r.
Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa w Szpitalu Rejo-
nowym im. dr J. Rostka w Raciborzu - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik

16 V 2022r.

XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Sterylizacja” zorganizowa-
na przez Zespół ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji przy ORPiP  
w Katowicach - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani 
Anny Janik

17 V 2022r.

Spotkanie interesariuszy na Wydziale Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik oraz Kierownika Działu Kształcenia OIPiP  
w Katowicach Pani Hanny Dobrowolskiej

18 V 2022r.
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Naczelnej w SP ZOZ Państwowego 
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku – uczestnictwo 
Skarbnika ORPiP w Katowicach Pani Czesławy Brykal-Kozdraś

18 V 2022r.
Uroczystość czepkowania w Małopolskiej Uczelni Państwowej im rtm. 
Witolda Pileckiego w Oświęcimiu - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP  
w Katowicach Pani Anny Janik.

19 V 2022r.
Uroczyste obchody Jubileuszu 75-lecia Instytutu Onkologii w Gliwicach - 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik
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19 V 2022r. Kontrola Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach

19 V 2022r. Posiedzenie Komisji Kształcenia i Standardów ORPiP w Katowicach

20 V 2022r. Posiedzenie Komisji Socjalnej ORPiP w Katowicach

24 V 2022r.
Uroczyste obchody 20-lecia Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach ŚUM 
w Katowicach - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani 
Anny Janik

25 V 2022r.
Konwent Przewodniczących Okręgowych Rad w NIPiP - uczestnictwo Prze-
wodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

26 V 2022r. Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach

26 V 2022r. Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

26-27 V 2022r.
VI edycja Ogólnopolskiego Forum Zarządzających w Medycynie - uczest-
nictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekre-
tarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

28 V 2022r.
Uroczyste obchody 20-lecia Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budow-
nictwa - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny  
Janik

28 V 2022r.
Uroczyste obchody 25+2 Akademii WSB - uczestnictwo Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

31 V 2022r.
Posiedzenie Rady Społecznej GCZD im. Jana Pawła II w Katowicach - 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

2 VI 2022r. Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

2 VI 2022r.
Międzynarodowa konferencja WSPS w Dąbrowie Górniczej - uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

3 VI 2022r.
Spotkanie interesariuszy Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach - 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

7 VI 2022r.
Zjazd Sprawozdawczo-Wybroczy Regionu Śląskiego OZZPiP w Sosnowcu - 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

9 VI 2022r.
Jubileuszowa Gala 20-lecia GWSH im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 
- uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

10 VI 2022r.
Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej  
w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie – uczestnic-
two Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

22 VI 2022r. Posiedzenie Komisji Socjalnej ORPiP w Katowicach

30 VI 2022r. Wyjazdowe posiedzenie ORPiP w Katowicach
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SIŁOWNIA FITNESS GIMNASTYKA PŁYWANIE AQUA AEROBIC ZDROWY KRĘGOSŁUP

TANIEC SZTUKI WALKI PILATES

JOGA

ŚCIANKA WSPINACZKOWA SAUNA I WIELE INNYCH...

www.fitprofit.pl

Trenuj w swoim ulubionym klubie. Znajdź najbliższe obiekty, które zaakceptują Twoją kartę
FitProfit lub FitSport lub zapoznaj się z pełną ofertą obiektów w całej Polsce

www.kartafitsport.pl

Miło nam poinformować, iż  od 1 lipca 2022 r. członkowie Okręgowej Izby  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach uzyskają możliwość skorzystania  

z programu kart sportowych FitProfit i FitSport.  
Oferta skierowana jest wyłącznie do członków Izby.
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Talent przekazany w genach
Rozmowa z Pielęgniarką Panią Lucyną Krzysztofik

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Na pewno każdy człowiek na świecie byłby w stanie wymienić jedną czynność, któ-
rej wykonywanie stanowi dla danej osoby rozrywkę i relaks. Dla niektórych jest to 
uprawianie różnych dyscyplin sportowych, dla innych osób będzie to czytanie książek, 
a są też osoby wyrażające siebie poprzez szeroko rozumianą sztukę. Nie od dziś wia-
domo, że tworzenie sztuki (nawet jeśli nie jest ona zbyt spektakularna) ma zbawien-
ne, a nawet terapeutyczne skutki dla naszego organizmu. 

Nie bez powodu specjaliści z dziedziny psy-
chologii często sięgają po arteterapię („arte” 
- z łac. „ars” – sztuka i terapia) w celu lep-
szego zrozumienia swoich pacjentów, którzy 
poprzez różne formy twórczości artystycznej 
mogą zrozumieć siebie, a dzięki umiejętnemu 
prowadzeniu przez terapeutę – podnieść swój 
dobrostan fizyczny, umysłowy i emocjonalny. 
Sztuka jest terapią sama w sobie i zapewne 
potwierdzi to niejedna osoba, która zajmuje się 
twórczością artystyczną, nawet w formie hob-
by. A jeśli w połączeniu z pasją idzie talent, to 
każdy rodzaj twórczości może stać się sztuką 
przez duże „S”. 

Niestety, bardzo często zdarza się, że takie 
osoby nie mają możliwości pokazania światu 
swoich dzieł, dlatego też z inicjatywy Człon-
ków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach, podjęta została decyzja o roz-
poczęciu w Biuletynie Informacyjnym „Nasze 
Sprawy” cyklu artykułów, w których promowa-
ne będą talenty Członków Izby. Wśród pielę-
gniarek i położnych, należących do katowickiej 
Okręgowej Izby, jest wiele osób o wyjątkowych 
zdolnościach, które tworzą „do szuflady” – czas 
więc, by ich umiejętności zostały zaprezento-
wane całemu środowisku zawodowemu. Pierw-
szą osobą, która zechciała podzielić się z Czy-
telnikami Biuletynu swoim talentem, jest Pani 
Lucyna Krzysztofik. 

Pani Lucyna na co dzień wykonuje zawód 
pielęgniarki w Zabrzu w Samodzielnym Pu-
blicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. 
Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach, na Oddziale Tora-
kochirurgii. Po pracy, oddaje się pasji, którą 
od najmłodszych lat stanowi dla niej sztuka,  
a dokładnie – rysunek i malarstwo. W tym 
roku, Pani Lucyna po raz pierwszy zaprezento-
wała swoje dzieła w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Zabrzu na wystawie, która cieszyła się du-
żym zainteresowaniem.

Joanna Gruca: Witam serdecznie. Bardzo 
mi miło, iż zgodziła się Pani opowiedzieć na 
łamach Biuletynu o swojej pasji, jaką jest dla 
Pani malarstwo.

Lucyna Krzysztofik: Dzień dobry, mnie 
również jest bardzo miło.

JG: Przede wszystkim, proszę opowiedzieć, 
skąd Pani zainteresowanie i miłość do sztuki?

LK: Zainteresowanie sztuką i malarstwem 
przekazała mi moja rodzina. Dziadek, który 
uwielbiał podziwiać prace wielkich mistrzów, 
mój ojciec i wujkowie (jeden z nich, śp. Woj-
ciech Kosturek był znanym w Gorlicach arty-
stą – jego prace wystawiane były na różnych 
wernisażach), a później moja siostra. Poka-
zywali mi prace mistrzów, jak również swoje 
własne, więc obrazy i książki o tej tematyce 
zawsze w moim domu były i są w nim obecne 
do dziś. Malowałam od dzieciństwa - w latach 
szkolnych moje prace zdobiły gazetki szkolne 
i brały udział w konkursach. Zdarzały mi się 
przerwy w malowaniu szczególnie, że zawód, 
który wykonuję pochłania dużo czasu, a pra-
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cować muszę, gdyż z samego malarstwa nie 
utrzymałabym się.

JG: Nie będzie przesadą stwierdzenie,  
że malarstwo ma Pani w genach. W jakim rodzaju 
malarstwa najlepiej się Pani odnajduje?

LK: Czy mam to w genach? Być może,  
że zacięcie plastyczne mam po rodzinie. Moja 
twórczość rozwijała się na przestrzeni lat. Naj-
większą liczbę prac stworzyłam po roku 2000, 
obecnie mój zbiór liczy ponad 100 kompozycji. 
Maluje farbami olejnymi, akrylowymi, akware-
lami, lecz najlepiej „czuję” tusze. Moje kom-
pozycje są wykonane tuszem kreślarskim, 
wprowadzam do nich również kredki i zwykły 
ołówek.

JG: Mimo artystycznych umiejętności, swo-
je życie zawodowe związała Pani z pielęgniar-
stwem. Skąd ten wybór?

LK: Tak, pomimo umiejętności plastycz-
nych, zdecydowałam się na pielęgniarstwo. Od 
zawsze podobał mi się ten zawód, a w wyborze 
pomógł mi ojciec mówiąc: ,,Malować możesz 
zawsze”. Pewnie gdybym po ukończeniu szko-
ły średniej, podjęła edukację artystyczną, mój 
rysunek byłby dzisiaj na wyższym poziomie, 
lecz nie żałuję swojej decyzji. Pielęgniarstwo 
daje mi mnóstwo inspiracji.

JG: Jaka tematyka dominuje w Pani dzie-
łach?

LK: Większość osób oglądających moje 
prace, zauważa, że podchodzę do sztuki „pod 
kątem medycznym”. Jak już wspominałam, in-

spiracją dla mnie jest właśnie pielęgniarstwo, 
często moje prace mają odnośnik do anatomii, 
czy układów organizmu ludzkiego. Myślę, że 
jest to związane z wykonywaniem iniekcji do-
żylnych, czy domięśniowych. To pobudza moją 
wyobraźnię. Wizualizuję sobie wtedy, jak za-
chowuje się lek wpuszczony np. drogą dożylną. 
Jak wypełniają się naczynia krwionośne i jak są 
utkane. Na pewno na moją wyobraźnię działają 
też rany pooperacyjne. Inspiruje mnie również 
przyroda i często porównuję drzewo do sieci 
naczyń krwionośnych, czy neuronów, bo drze-
wo to przecież organizm żywy, reagujący np. 
na zmiany środowiska, tak jak ludzki organizm.

JG: Czy można powiedzieć, że pielęgniar-
stwo i malarstwo, w Pani życiu, przenikają się  
i wzajemnie uzupełniają?

LK: Myślę, że tak. Nie żałuję wyboru swo-
jego zawodu. Gdyby nie pielęgniarstwo, moja 
wyobraźnia byłaby dziś inna, na pewno doty-
czyłaby bardziej realistycznych tematów, które 
od czasu do czasu również pojawiają się w mo-
ich kompozycjach.

JG: A czy kształciła się Pani, bądź kształci,  
w dziedzinie sztuki?

LK: Kształciłam się w kierunku plastycz-
nym, na poziomie średnim. Skończyłam stu-
dium Reklamy w Katowicach im. Romualda 
Mielczarskiego, gdzie uzyskałam dyplom tech-
nika reklamy. Uczestniczyłam też w półrocznej 
Akademii Weekendowej przy Akademii Sztuk 
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Pięknych w Katowicach. Bardzo cenne są dla 
mnie liczne kontakty z tamtejszymi Profesora-
mi i wykładowcami.

JG: Jakie osiągnięcie, związane z Pani twór-
czością, uważa Pani za największe i dlaczego?

LK: Osiągnięciem jest to, że moje pra-
ce ukrywane przed światem, zostały „wyjęte  
z szuflady”. Do podjęcia decyzji, by prace wy-
stawić, zachęciły mnie osoby z mojego otocze-
nia - Pielęgniarka Oddziałowa Pani Jagoda, Kie-
rownik Aparatury Medycznej Pan Darek i Pani 
Jola Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, za 
co jestem im bardzo wdzięczna.

JG: Jakie są Pani plany – zarówno zawodo-
we, jak i artystyczne?

LK: Najbliższe moje plany obejmują rozpo-
częcie specjalizacji chirurgicznej i jej pomyślne 
ukończenie. Da mi to dużo korzyści – zarówno 
edukacyjnych, jak i finansowych. Jeśli chodzi 
o plany artystyczne, to na pewno będę chciała 
kontynuować uczestnictwo w Akademii Week-
endowej, by doskonalić swój warsztat. A co bę-
dzie dalej – czas pokaże.

JG: Patrząc na Pani dzieła, można być pew-
nym, że czeka Panią jeszcze dużo sukcesów – 
czego serdecznie Pani życzymy. Dziękuję, że 
zechciała Pani opowiedzieć Czytelnikom Biule-
tynu o swojej pasji.

LK: Również bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, jesteśmy przekonani, 

iż w OIPiP w Katowicach więcej jest równie 
uzdolnionych osób. Byłoby wspaniale, gdyby 

ich talenty zostały zaprezentowane na łamach 
Biuletynu. Jednak często, z różnych przyczyn, 
osoby te uważają swoje działa za niewystar-
czająco dobre, by pokazać je szerszej publicz-
ności. Dlatego, jeśli wśród Państwa Koleżanek 
Kolegów po fachu, są takie osoby prosimy, by 
zachęcili je Państwo do przesłania swoich da-
nych do Okręgowej Izby (imię, nazwisko, nu-
mer telefonu, adres e-mail, krótki opis i/lub 
zdjęcia hobby/talentu) na adres: izba@izba-
piel.katowice.pl, w tytule wiadomości wpisując 
„Promowanie talentów w Biuletynie”. 

A jeśli z jakiegoś powodu, osoby te są zbyt 
nieśmiałe, by same przesłały swoje zgłoszenie, 
można to zrobić w ich imieniu, jednak wówczas 
konieczne jest otrzymanie ich pisemnej zgody 
na udostępnienie Okręgowej Izbie danych oso-
bowych i przesłanie jej w formie scanu do Izby. 

Oświadczenie powinno mieć następującą 
treść: Ja, (imię i nazwisko) wyrażam zgodę na 
przesłanie moich danych kontaktowych (imie-
nia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail) 
OIPiP w Katowicach w związku z nowym cyklem 
artykułów w Biuletynie Informacyjnym „Nasze 
Sprawy”, a także zawierać datę i własnoręczny 
podpis. Warto pamiętać, że sztuka to nie tylko 
obrazy czy rzeźba, ale też wszelkiego rodzaju 
rękodzieło, tj. dzieła pisane, kartki okoliczno-
ściowe, rzeczy wykonane na drutach/szydeł-
ku, ceramika, biżuteria itp. Każdy talent wart 
jest pokazania, dlatego serdecznie zachęcamy 
Państwa do wzięcia udziału w tej inicjatywie,  
a Pani Lucynie życzymy wielu sukcesów – za-
równo zawodowych, jak i osiągnięć artystycz-
nych. 
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Moja  Mama  Jest  Położną,  Moja  
Mama  Jest  Pielęgniarką 

O zawodowych świętach w obliczu wojennych zagrożeń

Hanna Paszko
członek Komisji do spraw etyki przy NRPiP

„Matka daje wszystko dziecku: potrafi codziennie ściągać wózek z drugiego pietra,  
by iść z nim na spacer, i karmi je siedem razy” 

Ks. Jan Twardowski [ 1 ] .

Do napisania tego artykułu zainspirowała mnie wypowiedź ośmioletniej córeczki 
nagrodzonej położnej Pani Karoliny Raczek – Moroń. Dziewczynka widząc w biuletynie 
OIPiP w Katowicach wydrukowany długi tekst poświęcony swojej ukochanej mamie, z 
zachwytem powiedziała: „ ja nie wiedziałam, że można tak dużo napisać o tak skrom-
nej osobie, o mojej mamusi„.

Uważam, że  w tych kilku słowach zawarta 
jest szczera dziecięca radość, duma z  mamy 
i najpiękniejszy zachwyt dla zawodu położnej. 
Dzieci są prawdomówne, ciekawe świata i lu-
dzi. Potrafią zauważać i zaakcentować nawet 
najdrobniejsze szczegóły zawodu wykonywa-
nego przez swoją mamę. Nazywają własne 
obserwacje prostymi słowami. I z radością 
chwalą się swoją wyjątkową mamą. Bo jest się 
czym chwalić! To prawdziwy dziecięcy zaszczyt 
wiedzieć, że własna, taka zwyczajna, skromna, 
pracowita i czuła mama jest Wyjątkową Mamu-
sią. Mamusią – położną lub  Mamusią – pielę-
gniarką!

Niezwykły miesiąc maj każdego roku w taki 
sam sposób ubogaca otaczający nas świat 
pięknem przyrody wskazując na ważność 
wzrostu, rozwoju, rozkwitu oraz zaznaczania 
barw. I to właśnie maj na swoich kalendarzo-
wych kartkach ma zaznaczone piękne zawo-
dowe i kobiece święta: Dzień Położnej, Dzień 
Pielęgniarek i Dzień Matki. A kilka dni później 
Dzień Dziecka. Można powiedzieć, że piękno 
przyrody splata się w kalendarzu z życiowym 
trwaniem ukazując różne kobiece zawodowe  
i rodzinne role. W życiu każdego człowieka, tak 
jak w przyrodzie, jest piękny dzień narodzin, 
jest ludzkie dojrzewanie i jest odchodzenie na 
drugą stronę życie. 

Zawodowe delikatne, dobre, pełne ciepła 
dłonie położnej przyjmują rodzące się nowe 
życie, nowego człowieka. W różnych sytu-
acjach, w różnych okolicznościach. Czas ka-
taklizmów, katastrof, epidemii czy wojen nie 
zwalnia położnej z tego podstawowego obo-
wiązku. Przeciwnie – im więcej niepokoju  

w świecie realnych wydarzeń, tym więcej jest 
troski, poświęcenia i przychodzenia z pomocą 
ze strony położnej. Każda rodząca kobieta jest 
ważna i każdy przychodzący na świat niemow-
lak jest ważny. A zawodowe dobre, serdeczne, 
troskliwe dłonie pielęgniarki dbają, czuwają,  
w razie potrzeby pielęgnują człowieka w dal-
szych latach życia, aż do ostatniego tchnienia. 
Nikt i nic nie może zastąpić profesjonalizmu 
prezentowanego przez położne i pielęgniarki. 
Trzeba powiedzieć, że praca w tych dwóch za-
wodach nasycona jest prawdziwą szlachetno-
ścią połączoną z pasją, w której jak w lustrze 
odbijają się wyjątkowe słowa zapisane w ko-
deksie etyki zawodowej, aby: „Nieść pomoc 
każdemu człowiekowi bez względu na rasę, 
wyznanie religijne, narodowość, poglądy poli-
tyczne, stan majątkowy i inne różnice”. [ 2 ].

Przez wiele lat pracowałam w bezpośredniej 
bliskości dziecka chorego i zdrowego. W od-
dziale niemowlęcym, chirurgii urazowej dzie-
cięcej, w poradni dziecięcej oraz w gabinecie 
pielęgniarki szkolnej. Wiem, że świat widzia-
ny oczami dziecka, szczególnie tego chorują-
cego, wygląda zupełnie inaczej niż świat wi-
dziany oczami osób dorosłych. Zdrowe dziecko 
z natury radosne, żywiołowe, ufne i szczere 
pragnie spokoju, miłości, zrozumienia oraz za-
bawy. Chce skakać, krzyczeć, biegać, kopać 
piłkę, jeździć na rowerze, siedzieć przed kom-
puterem lub objadać się słodyczami. Chorują-
ce dziecko czuje niepokój, przerażenie i obawy, 
których nie potrafi wyrazić. Boi się i dlatego 
bardzo mocno wpatruje się w twarz pielęgniar-
ki, która podchodzi do niego. 
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Bardzo dobrze pamiętam głęboki ból i nie-
pokój odbijający się w malutkich oczkach, gdy 
oddech był utrudniony, gdy kroplówka musiała 
być podłączona. Pamiętam dziecięce rysunecz-
ki (niektóre zachowałam) wykonywane małymi 
rączkami przez dzieci przygotowywane do ope-
racji. Rysunki kreślone dziecięcymi rączkami 
przed operacja, przez różne dzieci  były podob-
ne do siebie. Na tych rysunkach cały dziecięcy 
świat, czyli domek, piesek, chmurki a nawet 
słońce – wszystko miało kolor czarny, brązowy 
lub ciemno niebieski. Najbardziej przerażały 
mnie te czarne słoneczka, które nieraz płaka-
ły. Można powiedzieć, że cały dziecięcy świat 
chorował razem z dzieckiem. Zastanawiałam 
się wtedy nad bólem, który skrywało dziecię-
ce wnętrze oraz nad tym jak zminimalizować 
wielki jak ocean stres dziecka, zanim ułożyłam 
maluszka na wózek wiozący go na blok opera-
cyjny. Wtedy nie było przy chorym dziecku ro-
dziców ani psychologów szpitalnych. Były tylko 
pielęgniarki… 

Równie dobrze pamiętam rysuneczki, które 
wykonywały dzieci po operacji, dzieci  powra-
cające do zdrowia. To były już zupełnie inne 
rysunki! Drzewa miały zielone liście, niebo 
było niebieskie a słońce z dużymi promieniami 
miało kolor żółty. Dodatkowo na  pooperacyj-
nych rysunkach pojawiały się małe postacie – 
to były pielęgniarki. Małe ale z dużymi oczami  
i uśmiechem od ucha do ucha. W tym  prze-
rażającym nieszczęściu dzieci zapamiętywały 
uśmiech i spokojne oczy pielęgniarek. 

Położne i pielęgniarki wiedzą, że trudną 
sztuką jest umiejętność aktywnego słuchania, 
wnikliwego obserwowania i pochylania się nad 
dzieckiem odpowiednio do jego wieku i po-
ziomu jego wzrostu. Trudne jest rozumienie 
dziecka i nastolatka obarczonego niepokoja-

mi okresu dojrzewania. Ale ubogacone empa-
tyczną troską położne i pielęgniarki potrafią z 
tej trudnej sztuki umiejętnie korzystać. Dzię-
ki temu są zauważane i obserwowane. Z tych 
obserwacji wyłania się najczęściej pozytywny 
wizerunek obserwowanej położnej lub pielę-
gniarki. Dlatego na dziecięcych rysunkach po-
łożne i pielęgniarki mają zawsze uśmiechnięte 
buzie. Tak nas widzą, tak nas zapamiętują… 
I nieraz wybierają zawód położnej lub zawód 
pielęgniarki, bo ktoś obserwowany zainspiro-
wał młodą osobę  do takiego wyboru. 

Pracując w gabinecie pielęgniarki szkolnej, 
w dużej szkole podstawowej (1980 uczniów!) 
oprócz wykonywania szczepień, bilansów i in-
nych bieżących zadań, mogłam obserwować 
różne zachowania dzieci i młodzieży. Mogłam 
bezpośrednio pomagać nie tylko w ich zdro-
wotnych kłopotach. W szkole tak jak w szpita-
lu, nie było wtedy psychologów. Pielęgniarski 
gabinet był miejscem zgłaszania dolegliwości 
zdrowotnych i przeróżnych innych kłopotów. 
Też byłam nieustannie obserwowana i ocenia-
na. Starałam się zasłużyć na zaufanie uczniów. 
Każdego obolałego fizycznie lub psychicznie 
młodego człowieka informowałam, że tajem-
nica zawodowa to priorytet mojej pracy, że to 
co mi powiedzą w zaufaniu pozostanie za za-
mkniętymi drzwiami gabinetu. Wiedziałam nie 
tylko o chorobach przewlekłych wielu uczniów 
ale też o tym, kto był sierotą, kto cierpiał z po-
wodu śmierci mamy, kto bał się matematyki, 
kto był wyśmiewany w klasie, kto nie zjadał  
w domu śniadania. Smutek, odtrącenie lub 
osamotnienie były dla wielu uczniów elemen-
tami, które wywoływały ból brzucha lub wy-
mioty. Dzięki tej wiedzy pozyskanej od uczniów 
mogłam dyskretnie, we współpracy z wycho-
wawcami pomagać w  rozwiązaniu wielu dzie-
cięcych i młodzieżowych kłopotów. 

Wspomnę o dwóch dziewczynkach (II kla-
sa), które bardzo lubiły przebywać w gabinecie 
pielęgniarki szkolnej. Przybiegały najczęściej na 
dużej przerwie i razem mówiły, że mają chore 
brzuszki. Brzuszki dziewczynek były zdrowe. Po 
dłuższej rozmowie dziewczynki powiedziały, że 
te brzuszki to tak „ na niby „ , bo im się bardzo 
podoba gabinet i moja praca. Pozwoliłam dziew-
czynkom przychodzić od czasu do czasu do ga-
binetu, pod warunkiem, że nie będą udawać 
chorych. I przychodziły żeby mi pokazać nowe 
lalki, nowe sukienki albo piątki z kartkówek. 
Zawsze razem, zdrowe, radosne, uśmiechnię-
te. Kiedy zmieniłam pracę,  nie wiedziałam nic  
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o dalszym życiu tych dwóch dziewczynek. 
Minęło dwadzieścia lat. Do budynku w któ-

rym mieszkam wprowadziła się nowa rodzina, 
małżeństwo z dwójką dzieci. Moja nowa są-
siadka krzyknęła z zachwytu, że się spotkały-
śmy i będziemy mieszkać obok siebie. Przy-
znaję, że w eleganckiej, uśmiechniętej pani 
nie poznałam tamtej szkolnej dziewczynki. Ale 
pani poznała mnie… I od razu pochwaliła się, 
że jest pielęgniarką a jej koleżanka jest po-
łożną ! Obie panie pracują w swoich zawodach  
i są członkami OIPiP w Katowicach. - Kilka mie-
sięcy później moja nowa sąsiadka pielęgniarka 
(dawna szkolna uczennica) udzieliła mi pierw-
szej pomocy, gdy w domu doznałam udaru nie-
dokrwiennego mózgu z utratą świadomości … 

Dlaczego o tym napisałam wspominając za-
wodowe święta? 

Dlatego, że niespokojny czas wojny w Ukra-
inie, dramaty i cierpienia ludzi skłaniają nas 
wszystkich do zadumy nad potrzebą nieustan-
nego niesienia pomocy, nie tylko w zakresie 
pomocy zawodowej. Bo nie wiemy kiedy ktoś 
komuś będzie potrzebny… 

Dlatego, żeby uświadamiać sobie nawza-
jem ogromny heroizm pielęgniarek i położ-
nych pracujących w ogniu wojny w Ukrainie. 
Jestem przekonana, że Międzynarodowa Rada 
Pielęgniarek dostrzegając bohaterstwo w dzia-
łaniach zawodowych przyzna, tym dzielnym 
kobietom, dużą ilość Medali Florencji Nightin-
gale. Każde bohaterstwo zasługuje na szacu-

nek, pamięć i odznaczenia. I jeszcze dlatego, 
żeby przekazać moją ogromną wdzięczność 
oraz szacunek dla Koleżanek i Kolegów, któ-
rych na swojej zawodowej drodze spotkałam, 
z którymi pracowałam i działałam społecznie 
w samorządzie zawodowym. Wiem, że dobro 
przynoszone i przekazywane ludziom przez 
przedstawicieli tych dwóch wyjątkowych zawo-
dów pozostawia trwałe ślady w każdym czasie 
-  w czasie pokoju i w czasie wojen. 

„Radość odbija się w naszych oczach,  
w naszym sposobie mówienia i poruszania się. 
Nie można jej ukryć, zamknąć w sobie – ona 
promieniuje na zewnątrz. Jeśli ludzie zobaczą  
w twoich oczach zwyczajne szczęście zrozu-
mieją…” – Matka Teresa z Kalkuty. [ 3 ]  

Pamiętajmy, nigdy nie wiemy kto nas ob-
serwuje, kto na nas patrzy oraz jakie emo-
cje zostawiamy pracując wśród ludzi i dla lu-
dzi. Nasz wygląd świadczy o nas, nasz podpis 
składany pod wykonanym zadaniem świadczy  
o nas, nasz uśmiech świadczy o nas. Ludzie 
dorośli nas obserwują i małe dzieci nas obser-
wują. Nieraz zapatrzone w znajomą położną 
lub pielęgniarkę (mamę, babcię, ciocię, sąsiad-
kę) marzą o tych zawodach i wybierają podob-
ną ścieżkę edukacji i kariery zawodowej. Oby 
tych wyborów było coraz więcej. Położne i pie-
lęgniarki są bardzo, bardzo potrzebne. Ludzi 
chorych i potrzebujących pomocy wciąż jest 
bardzo, bardzo dużo… 

Konkursy maj - czerwiec 2022 r

SP  ZOZ Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

Naczelna Pielęgniarka   Barbara Stefańska

Górnośląskie Centrum Medyczne im. L. Gieca Katowice  

Pielęgniarz Oddziałowy Oddziału Elektrokardiologii Piotr Gurowiec

Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków,  
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Psychoterapia - nie taka straszna jak ją malują
Psychoterapia okiem praktyka

mgr Joanna Szczęśniak
Dyplomowany Psycholog, Psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych 

Psychologowie nazywają psychoterapię „podróżą w głąb człowieka”. Tę podróż odbywa pa-
cjent. Terapeuta jest tylko pewnego rodzaju przewodnikiem, który również dba o bezpieczeń-
stwo „podróżującego”.

W poniższym artykule chciałabym przybliżyć  Czytelnikom pojęcie  psychoterapii  in-
dywidualnej osób dorosłych, przedstawić osobę psychoterapeuty oraz opisać sytuacje 
i objawy, w których psychoterapia może być skutecznym środkiem leczenia. Odniosę 
się też do obaw i fantazji jakie pojawiają się w kontekście kontaktu z psychoterapeutą 
a także  opiszę jak powinno wyglądać pierwsze spotkanie w gabinecie. Mam nadzieję, 
że temat okaże się dla Państwa ciekawy nie tylko w kontekście  pomocy pacjentom,  
ale także własnych doświadczeń  i psychicznych kosztów pracy w zawodzie pielęgniar-
ki/pielęgniarza. 

Psychoterapia

Literatura przedmiotu dostarcza wielu po-
ważnych definicji psychoterapii, zależnych od 
kontekstu, podejścia i priorytetów osoby opi-
sującej ten temat. Dla mnie psychoterapia to 
przede wszystkim towarzyszenie klientowi 
(celowo rezygnuję z określenia „pacjent” dla 
podkreślenia podmiotowości i partnerstwa obu 
stron tej relacji) w procesie odkrywania siebie, 
poznawania swoich potrzeb, uczuć oraz  sche-
matów reagowania i postępowania.

 To także wzmacnianie procesu zmiany 
– zmiany dostosowanej do gotowości klien-
ta i adekwatnej do jego aktualnych potrzeb. 
Psychoterapia to też wypracowanie  pewne-
go  rodzaju bliskości implikującej obdarzenie 
terapeuty  zaufaniem, będącym warunkiem 
szczerości i otwartości we wzajemnych re-
lacjach. Dlatego tak ważne jest „zgranie” te-
rapeuty i klienta – poczucie, że druga strona 
rozumie przekaz i jest gotowa go wysłuchać. 
Nawet jeśli się z nim nie zgadza, to daje sobie 
czas na analizę prowadzącą do jego przyjęcia 
lub odrzucenia.

Psychoterapeuta

W zależności od szkoły psychoterapii i indy-
widualnego podejścia do niej terapeuta przy-
wiązuje większą wagę do analizy:

• przeszłości lub teraźniejszości,

• myśli albo uczuć, 

• deficytów tudzież zasobów

W moim odczuciu najlepsza jest eklektycz-
na elastyczność  pozwalająca na  korzystanie 
z różnych koncepcji i dopasowanie metod pra-
cy i sposobu rozumienia problematyki klienta 
do jego indywidualnych potrzeb. Pozwala ona 
także działać na dwóch płaszczyznach: doraź-
nej pomocy w radzeniu sobie „tu i teraz” oraz 
na próbach odnalezienia (często głęboko ukry-
tych) przyczyn pojawienia się objawów i ich 
znaczenia w życiu klienta.

 Dlatego istotne jest, aby osoba pracująca 
jako psychoterapeuta odbyła czteroletni  ca-
łościowy kurs psychoterapii  atestowany przez 
Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towa-
rzystwa Psychiatrycznego. Nie każdy absolwent  
psychologii jest także  psychoterapeutą i dys-
ponuje wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi 
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do efektywnej i odpowiedzialnej pracy z klien-
tem. Ważne, aby nie tylko miał szansę nabyć 
odpowiednie kompetencje, ale także uczestni-
czyć w ramach kursu w tzw. self – experience 
czyli własnym doświadczeniu terapeutycznym 
odbywającym się pod nadzorem doświadczo-
nych terapeutów – superwizorów. Pozwala to 
nie tylko na doświadczenie roli klienta, ale sta-
nowi  także formę 
kontroli  i  moż-
liwość przepra-
cowania własnej 
problematyki w 
taki sposób, aby 
nie rzutowała ona 
na późniejszą pra-
cę w zawodzie.

 Pamiętać też 
należy, że psy-
choterapeuta nie-
będący lekarzem 
nie ma kompetencji do leczenia farmakologicz-
nego oraz uprawnień do  wypisywania recept, 
czy zwolnień lekarskich. Żaden profesjonalny 
psychoterapeuta nie obiecuje też szybkich roz-
wiązań (niestety czarodziejskie różdżki istnieją 
tylko w bajkach), nie proponuje gotowych rad 
i nie daje sprawdzonych przepisów na wylecze-
nie i wieczne szczęście.  Nie przekracza także 
granic pacjenta (dotyczy to także strefy kom-
fortu cielesnego) i nie narzuca swoich rozwią-
zań, pozostając w szacunku dla klienta i jego 
indywidualności.

Klient/ Pacjent

Do gabinetu psychoterapeuty w pierwszej 
kolejności kierowane są  osoby doświadczające  
konsekwencji różnych trudnych wydarzeń ży-
ciowych. Są to wszelkiego rodzaju straty takie 

jak śmierć bliskiej osoby, rozpad związku czy 
utrata pracy oraz  inne traumy (np. doświad-
czenie nadużycia seksualnego, przemocy, za-
grożenia życia).

 Klientami gabinetów są jednak także pa-
cjenci doświadczający problemów psychicz-
nych z obszaru  zaburzeń depresyjnych i  lę-
kowych, których początku nie można powiązać  
z jakimś konkretnym, aktualnym wydarzeniem 
życiowym. 

Przyczyną zgłoszenia się do gabinetu są 
także trudności w relacjach międzyludzkich, 
dysfunkcje seksualne czy zaburzenia snu lub 
jedzenia. Nieoczywistym ale bardzo częstym 
wskazaniem do psychoterapii są także dolegli-
wości psychosomatyczne, w tym także głęb-
sze somatyzacje. Mówimy o nich wtedy, kiedy 
klient nieświadomie  przekłada swoje cierpienie 
psychiczne na ciało, doświadczając objawów 
fizycznych trudnych do wytłumaczenia przy-
czynami  medycznymi. Objawy te zazwyczaj 

są odporne na 
standardowe le-
czenie  medycz-
ne,  a nieskutecz-
ność zabiegów  
i brak konkretnej 
diagnozy przy-
sparzają kliento-
wi dodatkowego 
dyskomfortu wy-
nikającego z roz-
czarowania i fru-
stracji. 

Takim osobom szczególnie trudno przyjąć, 
że ich objawy mogą wynikać z wypartych emo-
cji czy nieprzepracowanych traum  bo przecież: 
„nie są chorzy psychicznie”.  Ciężko uwierzyć, 
że uporczywe i „niemedyczne” objawy kardiolo-
giczne, zawroty głowy, bóle pleców czy derma-
tozy można wyleczyć za pomocą psychoterapii. 
A jednak we wszystkich wyżej wspomnianych 
przypadkach psychoterapia okazuje  się być 
skuteczna. Kluczowa wydaje się być jedynie 
motywacja klienta, jego otwartość na nowe do-
świadczenia i gotowość do zmiany. 

Obawy i oczekiwania

Ważne  z punktu widzenia powodzenia tera-
pii jest  także urealnienie oczekiwań i wyobra-
żeń pacjenta co do terapii.  A w pierwszej kolej-

 Psychoterapeutę obowiązuje całkowita dys-
krecja i zakaz przekazywania osobom trzecim 
informacji o kliencie. To bardzo ważne w kon-
tekście zapewnienia klientowi komfortu zwią-
zanego z poczuciem bezpieczeństwa. Bezpie-
czeństwa, które jest szczególnie ważne dla 
klientów często zmagających się już przecież  
z różnego rodzaju dyskomfortem.  
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ności oporu związanego z samym umówieniem 
się do gabinetu. Pacjentom często towarzyszy 
poczucie wstydu związane z koniecznością 
przyznania się do problemów i rozmową o nich 
z „obcym człowiekiem”, lęk przed ostracyzmem 
społecznym, ujawnieniem  „tajemnic” czy dia-
gnozowaniem, które kojarzy się z oceną. Poja-
wiają się także obawy związane z samą osobą 
psychoterapeuty i przekonanie, że przyjście do 
gabinetu jest ostatecznym poddaniem się woli 
terapeuty, który może kontrolować i manipu-
lować.

 Czasem blokadą są także przekonania reli-
gijne, obawy związane z kosztami finansowy-
mi terapii czy niechęć do „odgrzebywania sta-
rych spraw”. Klienci niejednokrotnie muszą się 
także skonfrontować ze swoimi oczekiwaniami 
względem terapeuty:  potrzebą jednoznacz-
nych, konkretnych wskazówek, gotowych prze-

pisów na udane życie czy recepty na wyjście  
z objawów. Pojawia się też często nadzieja, że 
psychoterapeuta weźmie odpowiedzialność za 
życie klienta, poprowadzi „za rękę” - ściągnie 
ciężar konieczności podejmowania samodziel-
nych  decyzji. 

Rzeczywistość i pierwsze spotkanie  
w gabinecie 

A prawda psychoterapii jest taka, że  jest 
ona  procesem trwającym dłużej lub krócej, się-
gającym głębiej lub płycej, ale  w pełni dosto-
sowanym do konkretnej osoby. Kompetentny 
terapeuta podąża za klientem, słucha go, jako 
najlepszego eksperta od samego siebie, pozo-
stając dla niego lustrem, w którym mogą od-
bijać się różne pragnienia, emocje i przeżycia.  

Czasem nawet samo uzewnętrznienie proble-
mów, ich spokojne przyjęcie i   strukturalizacja 
daje ulgę w cierpieniu.

Psychoterapeuta akceptuje, pocieszcza, to-
warzyszy, współodczuwa,  ale  nie ma mocy 
zmuszenia nikogo do zaglądnięcia tam, gdzie 
nie jest on gotowy zajrzeć czy  narzucenia cze-
goś, czego klient nie chciałby przyjąć bo  by-
łoby to sprzeczne z jego  światopoglądem czy 
wyznaniem.  W  terapii padają różnego rodzaju 
interpretacje i nowe sposoby rozumienia pro-
blematyki  (odmienne od tych już klientowi 
znanych), ale to od klienta zależy, czy zechce 
je przyjąć . Nie ma tu gotowych, narzucanych 
rozwiązań czy uniwersalnych rad. Terapeutę 
obowiązuje nie tylko otwartość i  tolerancja,  
ale także  tajemnica: nie ma prawa ujawniać 
informacji pozwalających na zidentyfikowanie  
pacjenta oraz ma obowiązek zabezpieczenia 
dokumentacji i ochrony danych osobowych. 
Podczas pierwszego spotkania powinny zostać 
jasno określone koszty, czas trwania i często-
tliwość sesji. 

Podjęcie decyzji o kontynuowaniu spotkań 
następuje po obu stronach: zarówno terapeuty 
(który przedstawia swoje sugestie) jak i klien-
ta, który może je przyjąć lub nie. Wiąże się to 
z urealnieniem oczekiwań wobec terapii i oso-
by terapeuty ale też z określeniem możliwości 
czasowych i finansowych klienta (w przypadku 
usługi komercyjnej). Musi tu być przestrzeń 
na zadawanie pytań także przez klienta i na 
wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i niejasno-
ści. Decyzja o kontynuacji spotkań nie musi 
nastąpić przy pierwszym kontakcie, nie może 
wynikać z presji czy poczucia zobowiązania. 
Powinna  wiązać się z motywacją  do zmiany  
i gotowością do obdarzenia terapeuty choć mi-
nimalnym, początkowym zaufaniem. I właśnie 
ono wraz z wytworzoną  „nicią porozumienia” 
i  ciekawością, pozwolą pójść razem drogą do 
świata swoich wewnętrznych przeżyć.

Psychoterapia to nie tylko metoda le-
czenia zaburzeń psychiki. Stosuje się ją 
również do „ulepszania” natury psychicz-
nej i zwiększania potencjału osobowościo-
wego. Psychoterapia potrafi wpłynąć na 
zmianę postawy i poprawić zdolności ra-
dzenia sobie z niektórymi emocjami.
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XV Ogólnopolska Konferencja „Sterylizacja”

dr n. o zdr. Danuta Broncel-Czekaj
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Koło Terenowe w Siemianowicach Śl.

Skarbnik Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach
Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie

Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji OIPiP w Katowicach
 
W dniach 16-17 kwietnia 2022 r. w Parku Tradycji w Siemianowicach Śl. odbyła się 

XV Ogólnopolska Konferencja „ Sterylizacja” Edycja VII Podmiot leczniczy-perspek-
tywa przyszłości. Ta cykliczna konferencja organizowana jest przez Zespół ds. pielę-
gniarek zatrudnionych w sterylizacji, który działa przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek 
i Położnych  w Katowicach oraz Koło Terenowego Polskiego Towarzystwa Pielęgniar-
skiego w Siemianowicach Śl.

Konferencję swoją obecnością uświetni-
li: Przewodnicząca ORPiP w Katowicach dr 
n. o zdr. Anna Janik, Przewodnicząca ORPiP  
w Częstochowie mgr Barbara Płaza, Przewod-
nicząca Zarządu Oddziału PTP w Katowicach dr 
n. o zdr. Krystyna Klimaszewska, nestorka Pol-
skiego Towarzystwa Pielęgniarskiego dr Maria  
Trzeciak, Dziekan Wydziału Inżynierii Medycz-
nej prof. dr. hab. inż. Zbigniew Paszenda, Pre-
zes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Me-
dycznej mgr Dorota Kudzia-Karwowska.

Podczas konferencji zaprezentowano hasło 
ICN na rok 2022

 „Inwestuj w pielęgniarstwo i szanuj 
prawa do zabezpieczenia zdrowia glo-
balnego, koncentrując się na potrzebie 
ochrony, wspierania i inwestowania w za-
wód pielęgniarki w celu wzmocnienia sys-
temów opieki zdrowotnej na całym świe-
cie”.

 Założenia hasła zostały przedstawione pod-
czas wykładu inauguracyjnego Przewodniczą-
cej ZO PTP w Katowicach dr n. o zdr. Krystyny  
Klimaszewskiej, która w swym wystąpieniu 
wskazała znaczenie bezpiecznych i higienicz-
nych warunków pracy pielęgniarek i położnych 
w kontekście bezpieczeństwa pacjenta. Pre-
legentka zwróciła uwagę, że pandemia oraz 
wynikające z niej konsekwencje stały się ko-
lejny raz powodem, dla którego pielęgniarki  
i położne dla zapewnienia bezpieczeństwa pa-
cjenta, jego dobra odstąpiły od walki o siebie  
i zapomniały o własnym bezpieczeństwie. War-
to tu podkreślić, że warunki pracy w kardynal-
ny sposób wpływają na jakość pracy personelu 
medycznego, a w konsekwencji na zapewnie-
nie bezpieczeństwa pacjenta. Ważne stają się 
zatem działania zrzeszeń pielęgniarek o cha-
rakterze krajowym promujące efektywność 
oraz jakość opieki nad pacjentem oraz stra-
tegie definiowania i oddziaływania na politykę 
zmian w obszarze zdrowia publicznego.

W pierwszym dniu konferencji zostały wrę-
czone Odznaki Honorowe Polskiego Towarzy-
stwa Pielęgniarskiego 26 członkom i członki-
niom kół terenowych oddziału śląskiego. 

Wśród wyróżnionych osób znalazły się:  
Małgorzata Brol, Ewa Don, Adam Gebauer,  
Jolanta Kapusta, Eliza Sobczyk, Ewa  
Krauza, Halina Wechowska, Barbara Warwas,  
Małgorzata Wolińska (Siemianowic Śląskie), 
Marta Piórkowska (Będzin), Grażyna Janeczek- 
Dwornik, Karina Wolna, Beata Mros – Jaszewska  
Beata (Racibórz), Rabsztyn Dorota (Pieka-
ry Śląskie), Romana Kaczmarska, Elżbieta 
Gala, Elżbieta Szynalik, Elżbieta Maciejowska, 
Ewa Smalcerz-Majczak, Renata Majcherczyk,  
Helena Szymaniec (Jaworzno), Ewa Habry-
ka, Jolanta Palka, Anna Stolarczyk, Katarzyna  
Syguła, Iwona Woźniak (SPSK SUM Katowice)
[1]. Osoby te zostały wyróżnione już w 2019 
roku, za postawę zawodową, aktywne działania 
na rzecz lokalnych kół terenowych PTP, promo-
cję zawodu pielęgniarki i położnej oraz działań 
na rzecz społeczności lokalnych, ale pandemia 
przyczyniła się do opóźnienia w oficjalnym wrę-
czeniu tego wyróżnienia. Składamy gratulacje 
naszym koleżankom i koledze. 

 
Uroczysty charakter konferencji podkre-

ślił eklektyczny występ uczestniczki X Factora 
Izabeli Soboty z akompaniamentem Mariusza 
Grzondziela (gitara), który cieszył się ogrom-
nym aplauzem słuchaczy.

 
Cykliczność konferencji pozwala na konty-

nuację tematów istotnych zarówno dla perso-
nelu medycznego zatrudnionego w podmio-
tach leczniczych, jak i dla członków Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego. Tytuł VII Edycji 
Podmiot leczniczy – perspektywa przyszłości 
pozwala nam śledzić zmiany dokonujące się na 
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naszych oczach wynikające zarówno z pande-
mii, jak i aktualnej sytuacji politycznej.

 Ekspert przy Ministerstwie Zdrowia mgr 
Maria Szymich-Lukosek nakreśliła główne ten-
dencje zmian. Przewijają się tutaj takie tematy 
jak:

 � jakość w ochronie zdrowia, o której 
my jako członkowie Zespołu ds. pielę-
gniarek zatrudnionych w sterylizacji mó-
wimy od dawna (zwracaliśmy uwagę na 
konieczność wprowadzenia procedury 
ramowej przyjmowania narzędzi chirur-
gicznych i innych wyrobów medycznych 
do podmiotów leczniczych czy też iden-
tyfikacji i identyfikowalności pakietów co 
wymaga wprowadzenia cyfryzacji nie tyl-
ko w oddziałach, ale także powiązaniu ich 
z centralną sterylizacją),

 � program reformy szpitalnictwa  
z utworzeniem Agencji Rozwoju Szpitali 
(ARS) i kategoryzacją szpitali wg typów 
A, B, C, D, gdzie typ A to szpital rozwojo-
wy bez zadłużenia, typ B - szpital rozwo-
jowy z niewielkim obszarem do naprawy, 
typ C - szpital zadłużony wymagający 
wdrożenia programu naprawczego opra-
cowanego z udziałem nadzorcy wytypo-
wanego przez Agencję Rozwoju Szpita-
li, typ D - placówka mocno zadłużona 
wymagająca zmiany zarządzającego na 
nowo powołanego przez ARS zarządcę,

 � wyzwania dla ochrony zdrowia: pan-
demia, wojna na Ukrainie:

od 1 kwietnia 2022 r. NFZ nie płaci za 
tzw. gotowość i refundację podwyższo-
nych kosztów związanych z leczeniem 
pacjentów zakażonych COVID-19 (z wy-
łączeniem tzw. oddziałów covidowych) w 
efekcie obniży to drastycznie przychody 
szpitali; od 24 lutego 2022 r. wytyczne 
Prezesa NFZ dla wszystkich placówek 
medycznych o bezpłatnym udzielaniu 
świadczeń zdrowotnych mieszkańcom 
Ukrainy - rozliczanych na takich sa-
mych zasadach jak pozostałych pacjen-
tów z NFZ; ustawa o pomocy uchodźcom  
z bezpłatną dla nich opieką zdrowotną,

 f planowanie rozwoju placó-
wek medycznych na bazie „ Mapy 
potrzeb zdrowotych”: w efekcie na-
stąpi przesunięcie ciężaru opieki ze szpi-
talnictwa na rozwój sieci placówek am-
bulatoryjnych, zwłaszcza opieki koordy-
nowanej,

 f nowe zawody medyczne:  
17 zawodów medycznych:

1 stycznia 2022 r. Rozporządzenie Mi-
nistra Zdrowia, o kwalifikacjach wyma-
ganych od pracowników w podmiotach 
leczniczych; do klasyfikacji pracowników 
medycznych wpisano nowe zawody me-
dyczne w tym także starszego technika 
sterylizacji medycznej i technika stery-
lizacji. Dzięki znowelizowanym przepi-

Laureaci Odznaki Honorowej PTP i Gości Zaproszeni
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som prawnym nowe zawody medyczne 
będą mogły korzystać z przepisów ustawy  
z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie 
ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego niektórych pracowników  
w ochronie zdrowia. 1 lipca 2022 r. tech-
nicy sterylizacji medycznej będą mogli li-
czyć na podniesienie ich wynagrodzeń[2].

Ten ostatni temat został podjęty podczas 
dyskusji Dyrektora CKZiU w Bytomiu mgr Han-
ny Chłopeckiej i Przewodniczącej Zespołu ds. 
pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji na-
uczyciela CKZiU Danuty Broncel-Czekaj. Za-
gadnienia dotyczące zawodów pomocniczych  
w branży medycznej są niezwykle ważnym te-
matem. Z tego też powodu ustawa o niektó-
rych zawodach medycznych, która miała wejść 
w I kwartale tego roku ze względu na duże 
zainteresowanie i wniesione uwagi na etapie 
konsultacji społecznych, wymagające odpo-
wiedzi została przesunięta do procedowania na 
dalszy termin. Ustawa ta nakłada obowiązek 
kształcenia ustawicznego w tych zawodach. 
Przewidziano różne formy kształcenia dla za-
wodów medycznych jak szkolenie specjaliza-
cyjne (dla zawodów na 6 poziomie PRK jak 
higienistka stomatologiczna czy technik denty-
styczny) oraz kursy kwalifikacyjne. Szkolenie 
specjalizacyjne jest już uregulowane w ustawie  
z 24 lutego 2017 roku o uzyskiwaniu tytułu 
specjalisty w dziedzinach mających zastosowa-
nie w ochronie zdrowia [3]. Absolwenci szkół 
obecnie policealnych na kursie kwalifikacyj-
nym przygotowanym na podstawie programu 
nauczania w danym zawodzie będą pogłębiać i 
aktualizować wiedzę i umiejętności wymagane 
przez postęp technologiczny oraz rynek pracy. 

Przy Ministerstwie Zdrowia powstanie komisja 
składająca się z 2 przedstawicieli każdego z 
zawodów oraz 4 przedstawicieli Ministerstwa 
Zdrowia (razem 38 osób), która będzie rozpa-
trywała sprawy związane z błędami i szkodami 
dla pacjentów. Kształcenie podyplomowe bę-
dzie monitorowane przez Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego. Te i wiele innych 
zmian, które zostaną wprowadzone pozwolą na 
wysoką jakość i profesjonalizm tych zawodów.

Tematem przewodnim konferencji są zawsze 
procesy dekontaminacji medycznej. Naszym 
zadaniem w ramach Zespołu ds. pielęgniarek 
zatrudnionych w sterylizacji jest edukowanie  
i aktualizowanie wiedzy w tym zakresie. W 
ramach zadań zawodowych pielęgniarki i po-
łożne wykonują procesy dezynfekcji i steryli-
zacji narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów 
medycznych. Wprowadzenie w 2013 roku do 
kształcenia nowego zawodu medycznego tech-
nika sterylizacji medycznej pozwoliło na odcią-
żenie pielęgniarek i położnych od wykonywania 
tych czynności i dzięki temu, że powstał ten 
zawód – profesjonalista w dziedzinie dekon-
taminacji medycznej pielęgniarki nie muszą 
wykonywać czynności, które mogą poświęcić 
opiece nad pacjentem. 

Przypisy:
1. Opinia Centralnej Komisji Wnioskowej 

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego  
w sprawie wniosków o nadanie Honorowej 
Odznaki PTP z dnia 27.04.2019 roku.

2. Szymich-Lukosek M. Materiały konferencyj-
ne XV Ogólnopolska Konferencja „Steryliza-
cja” Siemianowice Śląskie 2022.

3. Dz. U. Z 2021 r. poz. 1297.

Uczestnicy Konferencji
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KOMUNIKAT NR 1

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Jaworznie wraz
z Absolwentkami Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Jaworznie,

organizuje w dniach 6 i 7 października 2022 roku
Uroczystą Konferencję z okazji 60-lecia powstania Szkoły.

Podczas sesji naukowych chcemy przedstawić historię Liceum Medycznego 
Pielęgniarstwa w Jaworznie, działającego  w latach 1962 – 1994.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Absolwentek Szkoły o przesłanie 
zeskanowanych pamiątek związanych z edukacją (np. zdjęcia z czepkowań, 
zdjęcia z sal demonstracyjnych, zdjęcia klasowe) na adres organizatorów, z 

podaniem roku wykonania.

 Materiały zostaną wykorzystane  w pamiątkowej monografii, którą pragniemy 
wydać po Konferencji.

Termin: do końca lipca 2022 r.

Uwaga: Jeżeli planujecie Państwo wystąpienie w czasie Konferencji, 
prosimy  

o przesłanie informacji do końca lipca 2022 roku.   Zachęcamy!

 Adresy do korespondencji jak niżej: (z dopiskiem KONFERENCJA)

Maria Żalińska  
 Przewodnicząca Koła PTP w Jaworznie

ul. Chełmońskiego 28, 43-600 Jaworznie
Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie  tel. 662 097 181

Anna Grelowska (Remin)
Oddział Rejonowy PCK w Jaworznie

ul. Inwalidów Wojennych 14, 43-600 Jaworzno  tel  606 258 172
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Najpopularniejsze skale  
oceny stanu pacjenta w OIT

mgr pielęgniarstwa Katarzyna Sadowska
Specjalista w Anestezjologii i Intensywnej Opiece Medycznej,  

Kliniczny Oddział Intensywnej Terapii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu

Pacjent hospitalizowany w OIT jest całkowicie zależny od opieki sprawowanej nad 
nim przez personel medyczny. Wymaga nie tylko leczenia podstawowej jednostki cho-
robowej, kwalifikującego go do podjęcia intensywnej terapii medycznej ale całościo-
wego podejścia, uwzględniającego wszystkie aspekty jego stanu. Szczególnie pomoc-
ne są wystandaryzowane skale, dzięki którym w sposób obiektywny można określić 
niezbędny zakres czynności i interwencji pielęgniarskich. 

Aktualnie istnieje wiele różnorodnych skal 
i kwestionariuszy umożliwiających dokonanie 
szybkiej oceny wybranych funkcji, objawów i 
zachowań występujących w danym momencie 
u pacjenta. Ich zastosowanie ułatwia szybką 
wymianę informacji medycznej na temat pa-
cjentów, z zachowaniem ich anonimowości, za-
równo między placówkami medycznymi krajo-
wymi jak i zagranicznymi, o odmiennej tradycji 
kształcenia medycznego. 

Jednym z podstawowych parametrów oce-
nianych w OIT są: stan świadomości pacjentów 
poddanych leczeniu, głębokość ich sedacji oraz 
odczuwanie bodźców bólowych.

Przez świadomość należy rozumieć zdolność 
organizmu do odbierania i analizowania zjawisk 
zewnętrznych (świadomość otoczenia) oraz 
wewnętrznych (samoświadomość), zależną 

od stanu przytomności. Zaburzenia natomiast 
powodują utratę zdolności do prawidłowego 
odbioru i reagowania na sygnały pochodzące 
zarówno z wnętrza organizmu jak i otaczającej 
rzeczywistości. 

Zaburzenia świadomości dzieli się na:
Jakościowe – objawiają się zniekształce-

niem otaczającej rzeczywistości i analizy in-
formacji. Źródło zaburzeń umiejscowione jest 
w obszarze mózgowym lub pozamózgowym 
(wpływa na funkcje półkul mózgowych), bez 
współtowarzyszących objawów niewydolności 
pnia mózgu;

Ilościowe – związane są ze stopniem czu-
wania, czyli reaktywnością mózgu. Utrata tej 
zdolności powoduje wyłączenie procesów po-
znawczych.

Tabela 1 Poziomy świadomości w ujęciu ja-
kościowym i ilościowym – terminologia

Aspekt ilościowy Aspekt jakościowy
Przytomność – stan prawidłowy, zdolność 
do czuwania w rytmie dobowym, pacjent po-
siada zdolność utrzymywania otwartych oczu

Otępienie – pacjent ma zachowaną przytomność, odbie-
ra i analizuje bodźce, jednak z czasem nasilają się zabu-
rzenia pamięci oraz logicznego myślenia. Reaguje na pro-
ste bodźce (uśmiech, pozdrowienie, symulacja bólowa) 
jednak ma problem z odpowiedzią na bodźce złożone. Z 
czasem traci możliwość mówienia i poruszania się mimo 
pozornie zachowanej przytomności.

Senność patologiczna – trudność w utrzy-
mywaniu stanu czuwania bez względu na 
rytm dobowy, towarzyszą mu zaburzenia 
uwagi i spowolnienie procesów psychicz-
nych. Pacjenta można wybudzić po zadziała-
niu bodźcem (bólowym, dźwiękowym, doty-
kowym) o adekwatnej do senności siły. 

Stan minimalnej świadomości (MCS) – pacjent wy-
kazuje ograniczone ale czytelne oznaki świadomości oto-
czenia oraz samego siebie. Występuje: wykonywanie pro-
stych poleceń, odpowiedzi (słowna lub ruchowa) tak i nie 
na zadane pytanie (niezależne od trafności odpowiedzi), 
podejmują celowe działanie oraz wodzenie wzrokiem za 
przedmiotami. 

Patologiczny sen głęboki (półśpiączka, 
sopor) – stan ograniczonej przytomności, 
z którego pacjenta może wybudzić w skutek 
bardzo silnej stymulacji, jednak jego zachowa-
nie jest nieadekwatne do sytuacji. Mogą wy-
stąpić: reakcja ucieczki, jęk, grymas twarzy.

Stan majaczeniowy – występują zaburzenia logicznego 
myślenia oraz nieprawidłowa reakcja na bodźce. Jest to 
stan nagły, a poziom przytomności może bardzo szybko 
ulegać zmianie od patologicznej senności przez pobudze-
nie do nadaktywności. Dodatkowo mogą wystąpić gorącz-
ka, tachykardia oraz nadmierna potliwość

Śpiączka (coma) – stan najgłębszego za-
burzenia świadomości charakteryzujący się 
brakiem stanu czuwania i całkowitym zniesie-
niem reaktywności na bodźce, w tym bólowe. 

Stan wegetatywny – występują prawidłowe reakcje (za 
pośrednictwem odruchów pniowych) ale niezamierzone i 
nieświadome. Pacjent reaguje na stymulację (otwiera oczy, 
zachowana reakcja źrenic na światło, odruchowe ruchy ga-
łek ocznych) jednak bez charakteru ukierunkowanego.
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Istotne jest aby personel pielęgniarski opiekujący się pacjentem z zaburzeniami świadomości 
potrafił rozpoznawać charakterystyczne cechy dla poszczególnych stanów.

Tabela II Charakterystyczne cechy w klinicznej diagnozie stanów zaburzeń świadomości

Funkcje Mowa
Funkcje po-
znawcze

Percepcja 
wzrokowa

Funkcje 
motorycz-
ne

Emocje Pobudze-
nieZaburzenie Ekspresja Rozumie-

nie 

Śpiączka Brak Brak Brak Brak Tylko pod-
stawowe 
odruchy

Brak Brak cyklu 
snu i czu-
wania

Stan we-
getatywny

Brak Brak Brak Nieregular-
na reakcja 
wzdrygnięcia 
na bodziec 
zagrażający

Tylko odru-
chy mimo-
wolne

Samo-
istny 
śmiech 
lub płacz

Sporadycz-
ne okresy 
pobudze-
nia

Stan mi-
nimalnej 
świadomo-
ści

Sporadycz-
na, ogra-
niczona do 
pojedyn-
czych słów 
lub krótkich 
zdań

Niepełne 
rozumienie 
prostych 
poleceń

Ograniczone 
(do pojedyn-
czych słów)

Podążanie 
wzrokowe i 
rozpoznawa-
nie przed-
miotów

Ruchy ce-
lowe

Ade-
kwatny 
płacz lub 
śmiech

Sporadycz-
ne okresy 
pobudze-
nia

Zespół za-
mknięcia

Zniesiona 
zdolność 
mówienia 
(afonia)

W normie W normie 
lub blisko 
normy

W normie Tetraplegia, 
niekiedy 
zachowane 
pionowe 
ruchy gałek 
ocznych

Obecne, 
niezmie-
nione

Normalny 
cykl snu i 
czuwania

W krajach anglosaskich oceny świadomości najczęściej dokonuje się za pomocą skali AVPU 
(również mająca zastosowanie w polskim systemie ratownictwa medycznego):

A (Alert) - pacjent przytomny, skupia uwagę; 
V (Verbal) - pacjent reaguje na polecenia głosowe; 
P (Pain) - pacjent reaguje na bodźce bólowe;
U (Unresponsive) - pacjent jest nieprzytomny, nie reaguje na żadne bodźce.
W Polsce popularna i najczęściej stosowana jest skala Glasgow, umożliwiająca badanie 

zmian poziomu przytomności pacjentów w procesie leczenia:

Otwieranie oczu Spontaniczne 4 Punktacja 

Na głos, zawołanie 3 13 – 15 – łagodne zaburzenia    
przytomności
9 – 12 – umiarkowane zaburze-
nia przytomności 
6 – 8 – brak przytomności
5 – odkorowanie
4 – odmóżdżenie
3 – śmierć mózgowa 

Wynik 8 i poniżej kwalifikuje pa-
cjenta do intubacji

Na ból 2

Brak 1

Reakcja słowna Pełna orientacja 5

Odpowiedź splątana 4

Odpowiedź nieadekwatna, krzyk 3

Niezrozumiałe dźwięki, jęk 2

Brak 1

Odpowiedź rucho-
wa

Odpowiednia do polecenia 6

Celowa, lokalizacja bólu 5

Ucieczka na ból 4

Zgięciowa 3

Wyprostna 2

Brak 1
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Skala Glasgow zaliczana jest do grupy skal behawioralnych, diagnozujących poziom zaburzeń 
świadomości. Oprócz niej opracowano jeszcze następujące skale:

Skala FOUR – ze względu na brak oceny funkcji werbalnych wskazana jest do oceny pa-
cjentów ze sztucznymi drogami oddechowymi (rurka intubacyjna lub rurka tracheostomijna). 
Zalecana jest w początkowej fazie leczenia, gdy zmiany w obrębie świadomości są dynamiczne 
i wymagają częstej oceny. 

Tabela III Skala FOUR

Kategoria Definicja Pkt

O t w i e r a n i e 
oczu

Oczy otwarte, wodzenie wzrokiem i mruganie na polecenie 4

Oczy otwarte, brak wodzenia wzrokiem 3

Oczy zamknięte, otwarcie na bodziec głosowy 2

Otwarcie oczu na bodziec bólowy 1

Brak reakcji na bodziec bólowy 0

Odpowiedź ru-
chowa

Spełnianie poleceń – test pozycji ręki (uniesienie kciuka, zaciśnięcie ręki w 
pięść)

4

Lokalizacja bólu 3

Odpowiedź zgięciowa na bodziec bólowy 2

Odpowiedź wyprostna na bodziec bólowy 1

Brak odpowiedzi na bodziec bólowy, uogólniony stan miokloniczny 0

Odruchy z pnia 
mózgu

Obecne odruchy źreniczne i rogówkowe 4

Jedna źrenica szeroka i nieruchoma 3

Brak odruchu źrenicznego lub rogówkowego 2

Nieobecny odruch źreniczny oraz rogówkowy 1

Nieobecny odruch źreniczny, rogówkowy oraz kaszlowy 0

Oddychanie Regularny rytm oddechowy, pacjent niezaintubowany 4

Oddech Cheyne-Stokes’a, pacjent niezaintubowany 3

Oddech nieregularny, pacjent niezaintubowany 2

Oddech z respiratora i dodatkowe oddechy własne 1

Oddech respiratora bez oddechów własnych lub bezdech 0

Skala CRS-R – zwiększa możliwości rozróżnienia stanu wegetatywnego od stanu minimal-
nej świadomości w sytuacjach pośrednich oraz ocenę stanu przejściowego między stanem mi-
nimalnej świadomości a pełną rekonwalescencją. Wskazana do określania stanu świadomości  
u pacjentów po ciężkich uszkodzeniach mózgu. Wadą jest czas badania – kilkanaście minut oraz 
niemożność oceny pacjentów zaintubowanych. Wskazana w oddziałach neurologicznych lub re-
habilitacyjnych.

Tabela IV Skala CRS-R (Skala Wychodzenia ze Śpiączki)

Skala sprawności 
motorycznej

Używanie przedmiotów zgodnie z przeznaczeniem** 6

Automatyzmy ruchowe* 5

Manipulacja przedmiotami* 4

Lokalizacja bodźców bólowych* 3

Zgięcie kończyny z wycofaniem 2

Nieprawidłowe ułożenie ciała 1

Brak reakcji/wiotkość mięśni 0
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Skala sprawności 
słuchowej

Ruchy zgodne z poleceniem głosowym* 4

Powtarzalne ruchy na polecenie głosowe* 3

Lokalizacja dźwięku 2

Reakcja przestrachu na dźwięk 1

Brak reakcji 0

Skala przytomności 
(czuwania)

Skupienie uwagi* 3

Otwieranie oczu bez stymulacji 2

Otwieranie oczu po stymulacji 1

Brak reakcji 0

Skala sprawności 
wzrokowej

Rozpoznawanie przedmiotów* 5

Lokalizacja przedmiotów – sięganie* 4

Celowe wodzenie wzrokiem * 3

Fiksacja wzroku * 2

Reakcja przestrachu na bodziec wzrokowy 1

Brak reakcji 0

Skala sprawności 
werbalnej

Zrozumiała werbalizacja* 3

Wokalizacja/ruchy ust 2

Odruchowe ruchy ust 1

Brak reakcji 0

Skala komunika-
tywności

Komunikacja werbalna lub pozawerbalna dokładna i funk-
cjonalna **

2

Komunikacja werbalna lub pozawerbalna zamierzona ale 
niefunkcjonalna*

1

Brak komunikacji 0

* - wskazuje na MCS, ** - wskazuje na wychodzenie z MCS

Skala SMART – posiada wysoki poziom trafności w diagnozowaniu świadomości pacjentów  
w stanach wegetatywnych i minimalnej świadomości. Umożliwia dokładną ocenę zmysłów (wzrok, 
słuch, dotyk, węch i smak), funkcji motorycznych, zdolności komunikacyjne oraz poziom pobu-
dzenia. Oceny dokonuje się za pomocą punktacji wg pięciostopniowej skali:

1 – brak odpowiedzi;
2 – odpowiedź ruchowa (mruganie lub odruch);
3 – odpowiedź ucieczki (ruch np. głową jako ucieczka od bodźca);
4 – odpowiedź lokalizująca (np. zwracanie oczu lub ruch głową w kierunku bodźca);
5 – odpowiedź rozróżniająca (pacjent wykonuje proste komendy).
Reakcje są określane jako odruchowe (automatyczne, bez kontroli ze strony pacjenta), spon-

taniczne (przypadkowy i bezcelowy ruch, niezależny od bodźca) oraz celowe (celowy, intencjo-
nalny ruch). 

Pacjenci hospitalizowani w OIT bardzo często wymagają sedacji oraz leczenia analgetycznego. 
Konieczna jest wówczas umiejętność różnicowania głębokości sedacji oraz leczenia przeciwbólo-
wego, tak aby podczas pobytu w OIT pacjent był minimalnie narażony na ból oraz nieprzyjemne 
bodźce zewnętrzne (w tym bólowe).   

Do oceny głębokości sedacji najczęściej korzysta się ze skal opisowych, z których najpopular-
niejsze i najczęściej stosowane są: RASS oraz Ramsaya. Skale te są bardzo ważnym elementem 
oceny stanu ogólnego pacjenta. Mogą je stosować zarówno lekarze jak i pielęgniarki. Umożliwia-
ją rzetelną i obiektywną ocenę poziomu sedacji oraz szybką interwencję w przypadku możliwych 
nieprawidłowości. Zarówno niewystarczające jak i nadmierne stosowanie leków sedujących i 
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uspokajających może być niekorzystne dla pacjenta. W pierwszym przypadku pacjent może 
odczuwać ból i dyskomfort, w drugim natomiast – może spowodować wydłużenie czasu jego 
wybudzenia i powrotu do pełnej świadomości. 

Tabela V Negatywne skutki nieadekwatnego do stanu pacjenta stosowania leków sedujących 
oraz analgosedacji

Nadmierna sedacja „Zbyt płytka” analgosedacja
•	 Hamowanie napędu oddechowego;
•	 Zaburzenia funkcji poznawczych;
•	 Zwiększenie ryzyka akumulacji leków sedu-

jących i analgetyków;
•	 Wydłużenie okresu odzwyczajenia od respi-

ratora;
•	 Przedłużenie pobytu w OIT.

•	 Napady lęku / paniki;
•	 Próby „samodzielnej” ekstubacji;
•	 Silna reakcja stresowa;
•	 Hipoksemia;
•	 Niedokrwienie mięśnia sercowego;
•	 Wydłużenie pobytu w OIT
•	 Zwiększenie kosztów hospitalizacji.

Skala RASS jest wystandaryzowanym narzędziem umożliwiającym badanie zarówno głębo-
kości sedacji jak poziomu pobudzenia/świadomości. Często wykorzystywana jest w ocenie stanu 
majaczeniowego u pacjentów leczonych benzodwuazepinami i/lub propofolem.

Tabela VI Skala pobudzenia i sedacji Richmond (RASS)

Pkt. Stan Opis

+ 4 Walczący Gwałtowny, niebezpieczny dla personelu

+ 3 Bardzo pobudzony Szarpie, wyrywa rurki, cewniki, agresywny

+ 2 Pobudzony Nieumyślne ruchy, walka z respiratorem

+ 1 Niespokojny Niepokój, lęk, bez agresji

   0 Czuwający i spokojny -

- 1 Senny Budzi się na stymulację głosową (otwarcie oczu > 10 s)

- 2 Lekka sedacja Budzi się na stymulację głosową (otwarcie oczu < 10s)

- 3 Umiarkowana sedacja Poruszenie lub otwarcie oczu po stymulacji głosowej

- 4 Głęboka sedacja Brak reakcji na głos, poruszenie i otwarcie oczu na bodziec fizyczny

- 5 Brak reakcji Brak reakcji na bodziec głosowy i fizyczny

Z kolei skala Ramsaya umożliwia dokładne określenie poziomu sedacji  
u pacjentów oiomowych. 

Tabela VII Skala Ramsaya

Stopień sedacji Opis

1 Pacjent niespokojny, pobudzony

2 Pacjent współpracujący, uspokojony, zorientowany

3 Pacjent śpiący, odpowiadający jedynie na pytania

4 Pacjent śpiący, żywa reakcja na bodziec bólowy (ukłucie)

5 Pacjent śpiący, leniwa odpowiedź na bodziec bólowy (ukłucie)

6 Pacjent śpiący, brak reakcji na bodziec bólowy (ukłucie)

Duży wpływ na stan pacjenta, jego pobudzenie oraz tempo powrotu do zdrowia ma stopień 
odczuwania dolegliwości bólowych oraz wdrożenie leczenia przeciwbólowego, odpowiedniego 
do stanu ogólnego i odniesionych obrażeń w przebiegu urazów wielonarządowych. W tym celu 
można zastosować skalę BPS, dostosowaną do polskich warunków.
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     Tabela VIII Behawioralna Skala Oceny Bólu (BPS)

Kategoria – 
domena

Punkty

1 2 3 4

Wyraz twarzy Rozluźniony, 
naturalny, 
spokojny

Obniżenie 
brwi, napię-
cie, przymru-
żenie powiek 
(m. okręż-
nych oka)

Dodatkowe: 
zaciska-
nie powiek, 
marszczenie 
nosa, unie-
sienie górnej 
wargi, zagry-
zanie rurki

Intensyw-
nie nasilone 
wszystkie 
objawy, 
grymasy 
całej twarzy

Kończyny górne Bez ruchu, 
natural-
ny ruch

Częściowo 
zgięte, ruch 
w kierunku 
bodźca bólo-
wego, dotyka-
nie bolącego 
miejsca

Zgięte w peł-
nym zakresie, 
zaciśnięte 
palce/pięści

Silnie przy-
kurczone, 
wzmożone 
napięcie w 
obrębie koń-
czyn górnych, 
„broni się” 
intensywnie, 
próby usunię-
cia rurki lub 
linii naczy-
niowych

Synchronizacja 
z respiratorem 
(tolerancja)

Toleruje wen-
tylację, od-
dech płynny, 
pacjent spo-
kojny, zapis 
kapnograficz-
ny w normie

Sporadyczny 
kaszel, tole-
rancja wen-
tylacji przez 
większość 
czasu, zapis 
kapnogra-
ficzny wraca 
do normy 
po kaszlu

„Kłóci się z 
respiratorem”, 
często kaszle, 
zapis kap-
nograficzny 
zaburzony 
przez więk-
szość czasu

Niezdolny do 
kontrolowa-
nia oddechu, 
wymaga 
interwencji 
(zmiany na-
stawów).

Powyższa skala może być stosowana do oceny natężenia dolegliwości bólowych u pacjentów 
w analgosedacji, wentylowanych mechanicznie, w stanie hemodynamicznym stabilnym, bez nie-
dowładów i/lub porażeń oraz bez wdrożonego leczenia środkami zwiotczającymi mięśnie oraz ze 
schorzeniami zaburzającymi prawidłowe napięcie mięśniowe. 

Skale oceny stanu pacjenta stanowią bardzo ważny środek diagnostyczny. Można nimi badać 
każdy aspekt jego funkcjonowania, zarówno w środowisku szpitalnym jak i domowym. Dzię-
ki nim można w obiektywny sposób dokonać oceny poszczególnych parametrów oraz określić 
zakres działań terapeutycznych i profilaktycznych. Niestety niejednokrotnie stan pacjenta jest 
określany w sposób opisowy, wg indywidualnego podejścia osoby opiekującej się (zależnego od 
zakresu posiadanego fachowego słownictwa, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy własnej). 
Tymczasem zastosowanie obiektywnej skali może w znaczący sposób wpłynąć na postawienie 
prawidłowej diagnozy pielęgniarskiej a co za tym idzie na adekwatne do stanu postępowanie 
terapeutyczne.

Piśmiennictwo u autorki
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Dwusemestralne Studia Podyplomowe  
„Prawo Medyczne”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w Instytucie Nauk Prawnych PAN rozpoczął się nabór 
na dwusemestralne Studia Podyplomowe „Prawo Medyczne”. Ich celem jest prze-
kazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy na temat polskiego prawa medyczne-
go, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów praktycznych. Program Studiów 
obejmuje 171 godzin dydaktycznych, co umożliwia przedstawienie szerokiego 
spektrum zagadnień (szczegółową listę proponowanych zajęć w załączeniu).

Zajęcia w formie wykładów oraz wykładów z elementami warsztatowymi będą 
prowadzone w formie zdalnej, co pozwala na uczestnictwo w nich bez konieczności 
dojazdu do siedziby Instytutu Nauk Prawnych PAN. Zajęcia będą odbywały się raz 
lub dwa razy w miesiącu (listopad 2022 – czerwiec 2023), w soboty i niedziele.

Termin zapisów upływa 21 października 2022 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc, o przyjęciu na Studia będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej https://inp.pan.pl/
studia-podyplomowe/prawo-medyczne/. Dodatkowe informacje można także uzy-
skać pod adresem poczty elektronicznej p.ochman@inp.pan.pl lub numerem tele-
fonu 699 856 879.

Łączę wyrazy szacunku,
dr hab. Paweł Daniluk, prof. INP PAN

Kierownik Studiów Podyplomowych „Prawo Medyczne”

Bezpłatne warsztaty on-line dla położnych i pielęgniarek pt.  
Położna Doradcą 

• Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach Edukacyjnych 
 Położna Doradcą.

• Rola położnej we wsparciu psychologicznym ciężarnych i młodych mam  
Anna M. Wiśniewska - psycholog

Skóra - największy organ człowieka - leczenie i stymulacja  
lek med. Sebastian J. Matwiejczyk  z dr n. med. Anna D. Talar

• Wybór preparatów na kolkę niemowlęcą w zależności od sposobu karmienia 
dzieci  

Prof. dr hab. n med. Piotr Albrecht

• Działalność gospodarcza w świetle przepisów Polskiego Ładu  
Iza Czaplewska - księgowa.

Pierwsze 1500 osób, które ukończą szkolenie otrzyma:  
Certyfikat uczestnictwa, Skrypty tematyczne, Pakiet ambasadorski.
Wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość udziału  
w konkursach, w których do wygrania jest 15 zestawów produktów  

od firmy RB (Hygiene Home) Poland oraz 15 kremów Shecell innovation lab 
od Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego LEK-AM.

LINK DO PLATFORMY SZKOLENIOWEJ: na stronie internetowej izby
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kondo l e n c j e

„Ludzie, których kochamy, zostają z nami na za-

wsze, bo zostawili trwały ślad w naszych sercach”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację  

o śmierci naszej Koleżanki 

Pielęgniarki Haliny Sembal

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny

 i Najbliższych składają Dyrekcja, Pielęgniarki 

i Współpracownicy z NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Męża  

Koleżance Halinie Śmieja składają współpracownicy  
Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Blokiem 

Porodowym oraz Położne i Pielęgniarki PCM Szpitala  
Miejskiego Pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich

Naszemu Koledze Bogusławowi Jabłonce  

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Mamy  

składają Pielęgniarki i Położne  

OLK SP ZOZ Gliwice

“Ludzie, których kochamy zostają na zawsze,

bo zostawili trwały ślad w naszych sercach”

Koleżance Pielęgniarce operacyjnej  

Beacie Wierzyckiej 

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty 

 składa cały Zespół Bloku Wieloprofilowego,  

Oddziału Neurochirurgii oraz koleżanki i koledzy  

z Górnośląskiego Centrum Medycznego  

im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu.

“Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym,

pozostaje ból i pamięć...”

Naszej Koleżance Pielęgniarce Jadwidze Organek  

 wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Męża  

składa cały Zespół Przychodni Specjalistycznej

Górnośląskiego Centrum Medycznego 

im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu.

Wyrazy głębokiego współczucia oraz 

 szczere słowa wsparcia i otuchy 

dla Pani Jadwigi Glaser  

– wieloletniego pracownika Okręgowej Izby  

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

z powodu śmierci Męża,

składa Anna Janik, Przewodnicząca ORPiP 

w Katowicach wraz z pracownikami

„Nie umiera ten, kto pozostaje w sercach bliskich”

Najgłębsze wyrazy żalu i współczucia  

oraz słowa otuchy i wsparcia w trudnych chwilach

z powodu śmierci Taty naszej Koleżance  

Pielęgniarce Koordynującej  Agacie Gęsiewicz   

składa cały zespół Przychodni Specjalistycznej  

Górnośląskiego Centrum Medycznego  

w Katowicach – Ochojcu

„ Mimo, że odchodzą  

w naszych sercach pozostają na zawsze”

Wyrazy szczerego współczucia dla naszej Koleżanki  

Pielęgniarki Renaty Istigniejew

z powodu śmierci Mamy  

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki 

 i Położne oraz personel Zespołu Wojewódzkich 

Przychodni Specjalistycznych w Katowicach.

Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Męża

Koleżance Małgosi Kurpas składają   

Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki i Położne

Centrum Zdrowia w Mikołowie

Łącząc się w smutku i żalu  

wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

w trudnych chwilach po stracie Taty

naszej Koleżance Pielęgniarce Koordynującej

Agacie Gęsiewicz 

składają Pielęgniarka Naczelna, z-ca Pielęgniarki

Naczelnej wraz z Zespołem Pielęgniarek

Górnośląskiego Centrum Medycznego

im.prof. L. Gieca w Katowicach- Ochojcu



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 2022 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:

13.01.2022 r. 27.01.2022 r.  3.02.2022 r. 17.02.2022 r.  3.03.2022 r. 17.03.2022 r
31.03.2022 r.  7.04.2022 r. 21.04.2022 r.  5.05.2022 r. 19.05.2022 r.  2.06.2022 r.
23.06.2022 r.  7.07.2022 r. 21.07.2022 r.  4.08.2022 r. 18.08.2022 r.  1.09.2022 r.
15.09.2022 r. 29.09.2022 r.  6.10.2022 r. 20.10.2022 r.  3.11.2022 r. 15.09.2022 r.
29.09.2022 r.  6.10.2022 r. 20.10.2022 r.  3.11.2022 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 w:  poniedziałek-środa- 7:30 - 15:30
  czwartek- 7:30-18:00
  piątek- 7:30-13:00
po wcześniejszym umówieniu planowanej wizyty. Telefon: 510 132 176
Spotkania należy umawiać na tydzień przed planowaną wizytą 
(z zastrzeżeniem, że spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu – zawsze we wtorki)

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


