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PO DRUGIEJ STRONIE

Po drugiej stronie 
okna ulicy rzeki 
jest ktoś potrzebujący 
wyciągniętej dłoni 

 Po drugiej stronie 
ludzkiego życia 
jest ktoś czekający 
na modlitewne wsparcie 

Po drugiej stronie 
drzwi pielęgniarskiej dyżurki 
jest głos przyciągający
jest cierpiące chorowanie

 Trudne wybory nowości 
zasady procedury zakazy 
ustawiają  drugą stronę 
pielęgniarskie serce wybiera 

Hanna Paszko                                                                       

Pokój na ziemi ludziom,

a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli, 

świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask…

Pięknych i radosnych Świąt 

Bożego Narodzenia,

a zbliżający się  Nowy Rok 2023 

przyniesie nam wszystkim 

wiele spokoju, spełnienia marzeń, 

życzliwości i nadziei 

na lepsze czasy. 

Redakcja biuletynu 

Nasze Sprawy
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Szanowni Państwo!
Wielkimi krokami zbliża się koniec roku 2022. Zapewne większość z nas czynić bę-

dzie wówczas podsumowanie minionych miesięcy – osiągniętych sukcesów, zamierzeń, 

które zostały zrealizowane, ale też tego, czego nie udało się osiągnąć, bo i takie sytuacje 

– niestety – nas spotykają i choć nie należą do najprzyjemniejszych, to są nam potrzebne, 

by tym bardziej doceniać to, co w naszym życiu dobre i piękne.

Zanim jednak skupimy się na czasie, który przemija, chciałabym zatrzymać naszą uwa-

gę na nadchodzących Świętach Bożego Narodzenia i złożyć Państwu najserdeczniejsze 

życzenia.

Jak co roku, życzę przede wszystkim zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Ostatnie lata 

jeszcze wyraźniej pokazały nam, jak bardzo jest ono ważne. Mam wielką nadzieję, 

że również Państwa bliskich – rodzinę i przyjaciół – ominą wszelkie choroby.

Życzę aby w Państwa sercach gościł spokój – tak potrzebny w dzisiejszych czasach! 

– oraz by pośród natłoku obowiązków można było znaleźć chwilę na relaks i wytchnie-

nie, na odpoczynek, który pozwala zachować w naszym życiu zdrowy balans oraz by 

w codziennym pośpiechu mieli Państwo możliwość, by się zatrzymać i spędzić czas 

z najbliższymi.

Głęboko wierzę, iż świąteczny czas ma w sobie ten szczególny rodzaj magii nasyconej 

miłością i wzajemnym zrozumieniem, który przynosi pokój i którego każdy może doświad-

czyć. I właśnie tego życzę Państwu, z całego serca,w tym wyjątkowym okresie.

Mam nadzieję, iż Nowy – 2023 – Rok będzie dla wszystkich rokiem pod 

każdym względem udanym i satysfakcjonującym. Rokiem nowych wyzwań, 

  osiągniętych celów i spełnionych marzeń. Rokiem, który upłynie pod 

   znakiem zdrowia. Rokiem po prostu szczęśliwym…

Z wyrazami szacunku,
Anna Janik

Przewodnicząca ORPiP w Katowicach
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Nadzieja na Nowy Rok 
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„Niektórzy twierdzą, że na świecie nie ma już magii. Więc czemu cały świat zbiera 
się jednej nocy, żeby świętować nadzieję na Nowy Rok?”

Cleire Morgan („Sylwester w Nowym Jorku”)

Powyższy cytat pochodzi z fi lmu z 2011 roku pt. „Sylwester w Nowym Jorku”. Być może 
niektórzy z Państwa mieli okazję go zobaczyć i zachwycić się nie tylko samą fabułą, ale też – 
a może, przede wszystkim – Nowym Jorkiem w sylwestrowym wydaniu. Pozwalając sobie na nie-
co prywatne spostrzeżenie, muszę przyznać, iż dzieło w reżyserii Garry’ego Marshalla oczarowa-
ło mnie w dużej mierze właśnie dzięki ukazaniu, jak wygląda jedno z największych miast świata 
w noc z 31 grudnia na 1 stycznia – noc, w którą żegnamy Stary, a witamy Nowy Rok.

Za kilkanaście dni ponownie świętować będziemy ten wyjątkowy czas. Większość z nas po-
czyni noworoczne postanowienia, niektórzy spędzą tą noc w gronie rodziny i przyjaciół, a inni 
udadzą się na zabawę do białego rana. Jednak zapewne wszyscy będziemy odliczać do wybicia 
północy, a potem wzniesiemy toast za pomyślność w Nowym Roku i złożymy bliskim najserdecz-
niejsze życzenia. W naszym kraju powszechnie wierzy się, że jaki Sylwester – taki cały rok, dla-
tego w domu nie może niczego zabraknąć, aczkolwiek zwyczaje sylwestrowo-noworoczne nie są 
w Polsce szczególnie rozbudowane, w przeciwieństwie do wielu innych miejsc na świecie, których 
tradycję chciałabym Państwu przybliżyć w niniejszym tekście.

Przede wszystkim, warto wspomnieć, iż najwcześniej Nowy Rok świętują mieszkańcy… Indii!!! 
Bo choć Ziemia jest podzielona na 38 stref czasowych, wskutek czego, północ najwcześniej wy-
bija w Sylwestra na Kiribati (Lane Islands), czyli Wyspach na Oceanie Spokojnym (ma to miejsce 
o godzinie 11.00, 31 grudnia, czasu polskiego), a jako ostatni świętują mieszkańcy Samoa Ame-
rykańskiego (godzina 11.00, 1 stycznia, czasu polskiego), to Nowy Rok w Indiach jest świętem 
religijnym, którego ruchomą datę ustala się na podstawie hinduskiego kalendarza lunarnego. 
W bieżącym roku miało ono miejsce jesienią, 25 października.

Diwali, czyli Święto Świateł, obchodzone jest ku czci boga Ramy, którego uosobienie 
w postaci księcia Winszu, przez 14 lat walczyło z demonem Rawaną i uratowało żonę księcia – 
Sitę (uosobienie bogini szczęścia i dobrobytu). Gdy zwycięski Rama powracał, ludzie świętowali 
jego triumf oświetlając drogę lampkami, których światło miało rozpraszać ciemność. W związku 
z doniosłym charakterem, Święto Świateł celebrowane jest przez 5 dni, a każdy z nich spędzany 
jest w inny sposób.

Pierwszy dzień nazywa się Diwali i wówczas Hindusi zakładają nowe ubrania i biżuterię, uda-
ją się do świątyni na modlitwę, a później miejsce mają tańce i zabawy do rana. Nocne niebo 
rozświetlają lampiony i fajerwerki, które wraz z petardami mają rozpraszać mrok i symbolicznie 
powitać przybyłą boginię.

W drugim dniu – jest to pierwszy dzień nowego roku, odwiedza się bliskich i przyjaciół, któ-
rych obdarowuje się słodyczami. W niektórych regionach obchodzi się wówczas Bhai Bij, 
czyli święto miłości braterskiej i siostrzanej. Siostry przygotowują dla braci odświęt-
ny obiad, a bracia wręczają im podarunki. Później rodzeństwa modlą się razem 
o pomyślność w życiu.

Dzień  trzeci – Lakshmi Puja – to dzień, w którym wznosi się 
modły do bogini Lakszmi prosząc o błogosławieństwo i opiekę. 
Niektórzy udają się w tym celu do świątyni, inni modlą się 
w domu.
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W czwartym dniu – Kali Chaudas  ponownie mają miejsce odwiedziny krewnych u przy-
jaciół, bo z reguły nie da się odwiedzić wszystkich w Diwali, jednak generalnie jest 
to dzień „odpoczynku”. Można powiedzieć, iż jest to ostatni dzień świętowania, gdyż 

w piątym dniu Święta Świateł – Labh Pacham – po odmówieniu krótkiej modlitwy, następuje 
powrót do pracy.

Drugim krajem, w którym Nowy Rok ma znaczenie religijne, a którego oprawa jest doprawdy 
niezwykła, to Chiny.

Chiński Nowy Rok, czyli Święto Wiosny, to najważniejsze święto w tym kraju, którego 
data również ustalana jest na podstawie kalendarza lunarnego. Teoretycznie trwa ono tydzień, 
ale w praktyce świętuje się dwa tygodnie. Najbliższe Święto Wiosny wypada 21 stycznia 2023 
roku i wówczas rozpocznie się rok królika (według chińskiego zodiaku).

W Święto Wiosny kolorem, który króluje dosłownie wszędzie jest czerwony – przynosi szczę-
ście, a wraz z hukiem petard, ma przegonić bestię Niau nawiedzającą Chińczyków. Służą też 
temu parady czerwonych, papierowych smoków oraz liczne pokazy i atrakcje. Ważne jest, aby 
na każdych drzwiach wejściowych pojawił się znak „Fù” oznaczający „błogosławieństwo”, co ma 
zapewnić pomyślność mieszkańcom danego domostwa.

Dla Chińczyków najważniejszą kwestią jest spędzanie tego święta wraz z najbliższą rodziną 
– nawet jeśli mieszka ona setki kilometrów dalej. W tym celu wiele osób bierze urlop, przez co 
zamykane są fabryki, wskutek czego na całym świecie mają miejsce liczne przestoje w trans-
porcie towarów. Rodziny chcą być razem, by spożyć tradycyjne potrawy, np. rybę podawaną 
w całości (głowa i ogon to symbol końca i początku), makaron  symbolizujący wieczność i które-
go nie wolno nacinać podczas jedzenia, czy pomarańcze i mandarynki będące symbolem bogac-
twa i dostatku. Dzieci i osoby starsze otrzymują czerwone koperty z pieniędzmi, co również ma 
przynosić szczęście. Nie zapomina się też o zmarłych krewnych, dla których zapala się lampiony 
(tradycja ta sięga 2000 lat), by oświecały przodkom drogę do domu.

Zdecydowana większość krajów na świecie świętuje Sylwestra i Nowy Rok w nocy z 31 grud-
nia na 1 stycznia. Choć najważniejsza jest wówczas dobra zabawa, nie brakuje różnorakich 
wierzeń i przesądów związanych z tym wyjątkowym czasem. Zbierając materiały do niniejsze-
go artykułu, ze zdumieniem odkryłam, iż dla wielu mieszkańców globu ogromne znaczenie ma 
wówczas… kolor założonej bielizny! W krajach takich jak Turcja, Włochy, Meksyk, czy Hiszpania 
wierzy się, iż założona w Sylwestra czerwona bielizna przynosi szczęście. Nic nie przebije jednak 
pod tym względem Brazylijczyków, którzy uważają, iż dobór bielizny w odpowiednim kolorze ma 
wpływ na to, co przyniesie im kolejny rok. I tak kolor czerwony zapewnia miłość, biały – spokój, 
niebieski – zdrowie, żółty – bogactwo, a zielony – szczęście. Kto by pomyślał, iż od koloru bieli-
zny tak wiele zależy?

Bardzo często praktykowane przesądy dotyczą głównie zapewnienia sobie oraz swoim 
bliskim pomyślności w Nowym Roku. W tym celu mieszkańcy Brazylii wrzucają do oceanu 
kwiaty – ofi arę dla bogini mórz Yemanji (bogini z dawnych wierzeń afrykańskich – opiekun-
ka dzieci i kobiet), Meksykanie wkładają do buta monetę lub banknot do kieszeni, Portugal-
czycy pilnują, by o północy dzierżyć w dłoni monetę, a Filipińczycy zjadają owoce, które 
tak, jak monety, mają okrągły kształt. Nieco ryzykowną tradycję praktykują Hiszpa-
nie i Meksykanie: otóż na każde uderzenie zegara zwiastujące północ POŁY-
KA SIĘ jedno winogrono! Biorąc pod uwagę ryzyko zadławienia, aż trudno 
uwierzyć, iż tradycja ta ma się bardzo dobrze i to do tego stopnia, że 
w sklepach sprzedawane są zestawy owoców liczące 12 kulek wino-
gron! Dla mniej odważnych alternatywą jest zjedzenie soczewi-
cy (Hiszpania), bądź zapalenie trzech świec ustawionych 
w trójkąt (Meksyk). 
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Jednak chyba najbardziej ciekawy przesąd związany z ewentualną pomyślnością w kolej-
nym roku prezentują Szkoci, dla których Nowy Rok to święto Hogmanay. 

Otóż wierzą oni, iż jeśli w Nowy Rok próg ich domu jako pierwszy przekroczy ciemno-
włosy młodzieniec (najlepiej, by zrobił to prawą nogą, dzierżąc butelkę whisky w dłoniach), to 
przyniesie im szczęście, lecz gdy jako pierwsza zjawi się jasnowłosa kobieta, mieszkańcy domu 
będą mieli pecha. Jest to tak zwana tradycja „fi rst footing”. Ponadto, Szkoci wręczają sobie 
nawzajem kawałki węgla, co również ma zapewnić dobrobyt osobie obdarowanej.

Dość oryginalne wysiłki podejmują również obywatele Rumunii – próbują usłyszeć i zrozu-
mieć mowę zwierząt. Jeśli im się to uda, kolejny rok będzie pomyślny. Niestety, nie znalazłam 
nigdzie informacji, czy komukolwiek poszczęściło się w tym względzie… Rumunii odprawiają 
również „Taniec Gęsi”, podczas którego zakładają maski pokryte futrem i przyozdobione ro-
gami, a który symbolizuje śmierć i odrodzenie natury, natomiast pochody ludzi w kostiumach 
niedźwiedzi i w futrach mają odstraszyć „złe duchy”.

Generalnie motyw „oczyszczania” – czy to złych duchów, czy negatywnej energii – pojawia 
się w wielu miejscach na świecie. Np. w Szkocji pali się w tym celu wielkie ogniska symbolizu-
jące Słońce, na Filipinach świętuje się bardzo głośno, a w Meksyku zamiata się dom w kierunku 
„do ulicy”. Symbolicznego oczyszczenia domu dokonują również mieszkańcy Johannesburga 
(RPA), którzy 31 grudnia wyrzucają przez okna… stare meble!!! W Japonii dzwony świątyń 
buddyjskich biją 108 razy i symbolizują 108 złych pragnień ludzkich – dźwięk dzwonów ma 
pomóc je odgonić. W ogóle Japończycy z uwagi, iż Sylwester to święto rodzinne, dużą uwagę 
przywiązują do pożegnania trosk i rozpoczęcia Nowego Roku „z czystą kartą”. 

Trudno zaprzeczyć, iż przesądy z różnych kultur, związane z Sylwestrem i mające zapewnić 
wszelką pomyślność, są niezwykle oryginalne. I choć na pewno znajdą się osoby, które rzeczy-
wiście wierzą w ich moc sprawczą – szczególnie, gdy Nowy Rok to święto religijne – to jednak 
większość tych praktyk jest wykonywana z przymrużeniem oka, bo nasza uwaga skupiona jest 
raczej na pożegnaniu Starego Roku w gronie rodziny i przyjaciół, podczas hucznej zabawy 
sylwestrowej.

Nie da się ukryć, że jedną z najbardziej znanych sylwestrowych imprez jest ta, która co roku 
odbywa się na Times Square w Nowym Jorku. Na pewno dużą rolę odegrała w tym świato-
wa popkultura oraz fakt, iż idea „American Dream” wciąż jest żywa w masowej świadomości, 
a wszystko, co amerykańskie zawsze wydaje nam się lepsze, większe i bardziej spektakularne. 
Czy tak jest w rzeczywistości, trudno powiedzieć, bo ocena jest uzależniona od prywatnych 
preferencji każdego z nas. Niemniej, nie można odmówić Nowemu Jorkowi pewnej sylwestro-
wej magii.

Całe wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 18.00, gdy świetlista kula „Ball Drop” zostaje 
oświecona i wjeżdża na maszt znajdujący się na szczycie budynku Times Square One. Później 
mają miejsce koncerty gwiazd światowej muzyki, co trwa do godziny 23.59. Wówczas kula 
zostaje opuszczona wzdłuż masztu, co początkuje odliczanie do Nowego Roku. Tradycja ta 
sięga 1907 roku, a jej pomysłodawcą był Alferd Ochs – redaktor naczelny „New York Timesa”. 
Od 2005 roku, kula opada przy dźwiękach utworu „Imagine” Johna Lennona (wcześniej była 
to pieśń „Auld Lang Syne”, tradycyjnie wykonywana o północy w Szkocji i USA), a chwilę 
po północy na osoby zebrane na Times Square rozrzucane jest konfetti, wśród które-
go znajdują się również karteczki z zapisanymi życzeniami/marzeniami - każdy 
zainteresowany może przypiąć do specjalnej tablicy wystawionej przez cały 
grudzień na Times Square. Najważniejszą sylwestrową tradycją amery-
kańską jest „midnight kiss”, czyli pocałunek o północy, który ma 
zapobiec samotności w następnym roku.
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Jeśli chodzi o oprawę wizualną nocy sylwestrowej, to Nowy Jork jest daleko w tyle za Las 
Vegas, które w tym czasie przypomina wielkie wesołe miasteczko. Liczne atrakcje na 
ulicach miasta rezerwować trzeba z dużym wyprzedzeniem (miejsca noclegowe również), 

podobnie jak bilety na coroczne show organizowane przez Cirque du Solei. Z kolei o północy 
z dachów kasyn wystrzeliwuje się setki fajerwerków, którym towarzyszy pokaz laserów i świa-
teł. Ten podniebny spektakl nosi nazwę „Las Vegas New Year Experience” i słynie z tego, iż by 
go zobaczyć, do miasta ściągają tłumy gwiazd. Jeśli ktoś będzie chciał się wybrać do Vegas, 
to należy pamiętać, iż wszelkie atrakcje są tam dostępne dla osób pełnoletnich, czyli powyżej 
21 roku życia.

Rodziny z dziećmi mogą za to wybrać się do Bostonu, w którym odbywa się słynny event 
artystyczno-kulturalny pn. „Pierwsza Noc w Bostonie”. Dla maluchów pokaz fajerwerków 
ma miejsce już o godzinie 19.00, żeby nic ich nie ominęło, a o północy organizowany jest pokaz 
dla starszej widowni. Całej imprezie, na której nie ma alkoholu, towarzyszy pokaz lodowych 
rzeźb oraz koncerty muzyków – zarówno pod dachem, jak i na świeżym powietrzu. Bostoński 
Sylwester jest tradycją stosunkowo młodą, gdyż świętuje się go w ten sposób od 1975 roku, 
a jego pomysłodawczynią była Clara Wainwright (znana mecenas sztuki), która zebrała grupę 
niezależnych muzyków, chcących spędzić ostatni dzień roku w alternatywny sposób. Co cieka-
we, inicjatywę tą przejęły okoliczne miasta.

Dla mieszkańców Brazylii Sylwester to okazja do całonocnej zabawy (niemal kultowe są 
już imprezy na słynnej plaży Copacabana), czy Tajlandii, w której obchody Nowego Roku łączą 
się z comiesięczną celebracją pełni Księżyca, tzw. Full Moon Party. Zabawy odbywają się na 
plaży, z głośników dudni muzyka, drinki podaje się w kolorowych wiaderkach, a ciała uczestni-
ków malowane są fl uorescencyjną farbą.

Niezależnie od tego, w jaki sposób spędzamy Sylwestra i z kim witamy Nowy Rok, zawsze 
towarzyszy nam wiara w to, że kolejne 365 dni naszego życia będzie lepsze, niż te, które minę-
ły. I to właśnie łączy wszystkich ludzi na całym świecie, którzy w noc z 31 grudnia na 1 stycznia 
spotykają się, by wspólnie pożegnać Stary, a powitać Nowy Rok.

Na zakończenie niniejszego tekstu, pozwolę sobie przytoczyć jeszcze jeden cytat pochodzą-
cy z wspomnianego wcześniej fi lmu „Sylwester w Nowym Jorku”:

 „Czasem wydaje się, że tak wiele rzeczy od nas nie zależy: trzęsienie zie-
mi, powodzie, programy reality… Ale ważne, żeby pamiętać, CO ZALEŻY. Wy-
baczanie, drugie szanse, nowe początki… Bo to, co zamienia świat z pustego 
na piękny, to miłość. Miłość wszelkiego rodzaju. Miłość, która daje nadzieję. 
Nadzieję na Nowy Rok. To oznacza dla mnie Sylwester. Nadzieję… i świetną 
balangę”.
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WYCIĄG
z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach VII kadencji

w dniu 19 października 2022 roku

1. Informacje ogólne:
1.1. Przywitanie Członków Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych VII kadencji oraz zapro-
szonych gości.

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

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:
2.1. Podjęcie 34 uchwał w przedmiocie stwier-

dzenia prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach (27P, 7A).

2.2. Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki (4P).

2.3. Podjęcie 14 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach (12P, 2A).

2.4. Podjęcie 15 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach (12 P, 3A).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaśnię-
cia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

2.6. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki dla osoby, która uzyskała kwali-
fi kacje pielęgniarki poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej (3P).

2.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany 
uchwały Nr 877/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreśle-
nia wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk 
pielęgniarek i położnych.

2.9. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wykreśle-
nia grupowych praktyk w Rejestrze Podmio-
tów Wykonujących Działalność Leczniczą.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:
3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreśle-

nia pełnomocnictwa Pełnomocnika Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
VII kadencji.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wskazania 
przedstawiciela Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach do Rady Społecznej.

3.3. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształce-
nie podyplomowe pielęgniarek i położnych 
(Fundacja Twórczych Kobiet, ZDZ).

3.4. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia 
uchwały Nr 1168/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (wpis 
Talmed).

3.5. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie wpisu 
zmiany danych w rejestrze podmiotów pro-
wadzących kształcenie podyplomowe pielę-
gniarek i położnych,

3.6. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebę-
dących przedsiębiorcami.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

3.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia 
środków z „Funduszu Integracyjnego”.

3.9. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych/losowych.

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozłoże-
nia zaległych składek członkowskich na raty.

3.11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyzna-
nia jednorazowego świadczenia pieniężnego 
z tytułu urodzenia się dziecka Członka Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach.

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty 
gratyfi kacji emerytalnej.

3.13. Podjęcie uchwały w przedmiocie w przed-
miocie przyznania zapomogi pośmiertnej 
członkowi samorządu.

3.14. Podjęcie uchwały w przedmiocie sfi nanso-
wania jednorazowego pobytu rehabilitacyjne-
go dla Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach, którzy w związku 
z wykonywaniem zawodu zachorowali na CO-
VID-19.

3.15. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia 
kosztów pobytu rehabilitacyjnego w Uzdrowi-
sku Goczałkowice-Zdrój sp. z o.o. w Goczał-
kowicach-Zdroju.

3.16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyra-
żenia zgody na organizację, dofi nansowanie 
oraz objęcie patronatem honorowym Konfe-
rencji Naukowo - Szkoleniowej „Śląska Jesień 
Elektrokardiologiczna”, organizowanej przez 
Zespół ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.

3.17. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach

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

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.

4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad. 
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 27 października 2022 roku.
 
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w 

celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz koniecznością podję-
cia, w ciągu 7 dni, uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
osobie, która uzyskała kwalifi kacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia, niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgo-
wego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.

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

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

2. Kartę do głosowania.
      Projekty następujących uchwał oraz pozo-

stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone w Elektronicznej Skrzynce Rady: 

1) Uchwały Nr 1271/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 października 2022 roku w przedmiocie 
przyznania prawa wykonywania zawodu po-
łożnej na określony zakres czynności zawodo-
wych oraz okres i miejsce jego wykonywania 

dla osoby, która uzyskała kwalifi kacje położnej 
poza terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej.

2) Uchwały Nr 1272/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 października 2022 roku w przedmiocie 
przyznania warunkowego prawa wykonywania 
zawodu pielęgniarki dla osoby, która uzyska-
ła kwalifi kacje pielęgniarki poza terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej.

W określonym terminie tj. w dniu 27 październi-
ka 2022 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 20 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte 20 głosami „za”:

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 2 listopada 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz koniecznością pod-
jęcia, w ciągu 7 dni, uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki osobie, która uzyskała kwalifi kacje 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 Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie 
Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. 
Annę Janik.

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

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

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozo-

stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone w Elektronicznej Skrzynce Rady: 

1) Uchwały Nr 1273/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
na określony zakres czynności zawodowych 
oraz okres i miejsce jego wykonywania dla 
osoby, która uzyskała kwalifi kacje pielęgniar-
ki poza terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej.

2) Uchwały Nr 1274/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie wyty-
powania przedstawicieli do składów komisji 
konkursowych w podmiotach leczniczych nie-
będących przedsiębiorcami (NP. – MSWiA).

3) Uchwały Nr 1275/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie wytypo-

wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami (Psychiatria Toszek) .

4) Uchwały Nr 1276/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie wykre-
ślenia pełnomocnictwa Pełnomocnika Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach VII kadencji.

5) Uchwały Nr 1277/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie wypła-
cenia „Funduszu Integracyjnego”.

6) Uchwały Nr 1278/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie refunda-
cji kosztów kształcenia.

7) Uchwały Nr 1279/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie rozłożeni
a zaległych składek członkowskich na raty (J.K.).

8) Uchwały Nr 1280/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 2 
listopada 2022 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (E.M.).

9) Uchwały Nr 1281/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
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2 listopada 2022 roku w przedmiocie pokrycia 
kosztów pobytu rehabilitacyjnego w Uzdrowi-
sku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczał-
kowicach-Zdroju.

10) Uchwały Nr 1282/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie przy-
znania zapomóg chorobowych członkom sa-
morządu.

11) Uchwały Nr 1283/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi chorobowej członkowi sa-
morządu (M.F.).

12) Uchwały Nr 1284/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi losowej członkowi samorzą-
du (J.C.).

13) Uchwały Nr 1285/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie przy-
znania jednorazowego świadczenia pienięż-

nego z tytułu urodzenia się dziecka Członka 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w  
Katowicach.

14) Uchwały Nr 1286/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie przy-
znania gratyfi kacji emerytalnej członkom sa-
morządu.

15) Uchwały Nr 1287/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
2 listopada 2022 roku w przedmiocie przy-
znania zapomogi pośmiertnej członkowi sa-
morządu.

W określonym terminie tj. w dniu 2 listopada 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 21 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów „za”:

- uchwały od Nr 1273/VII/2022 do Nr 1284/
VII/2022 – 21 głosów „za”

- uchwała Nr 1285/VII/2022 – 20 głosów „za”
- uchwały od Nr 1286/VII/2022 do Nr 1287/

VII/2022 – 21 głosów „za”

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 7 listopada 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w 

celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz koniecznością podję-
cia, w ciągu 7 dni, uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
osobie, która uzyskała kwalifi kacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia, niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgo-
wego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.
Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

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

2. Kartę do głosowania.
        Projekty następujących uchwał oraz pozo-

stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone w Elektronicznej Skrzynce Rady: 

1) Uchwały Nr 1288/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
7 listopada 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki dla osoby, która uzyskała kwali-
fi kacje pielęgniarki poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

 2) Uchwały Nr 1289/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
7 listopada 2022 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały Nr 414/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach (wytypo-
wanie przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych - GCM).

 3) Uchwały Nr 1290/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
7 listopada 2022 roku w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych (Funda-
cja Twórczych Kobiet).

4) Uchwały Nr 1291/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
7 listopada 2022 roku w przedmiocie wpisu do 

rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych (Tau-
mar).

5) Uchwały Nr 1292/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
7 listopada 2022 roku w przedmiocie organiza-
cji wyjazdowego posiedzenia Okręgowej Rady 
Pielęgniarek Położnych połączonego ze szkole-
niem członków Rady Okręgowej Izby Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.

6) Uchwały Nr 1293/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 7 
listopada 2022 roku w przedmiocie powołania 
Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach VII kadencji (J.S.).

7) Uchwały Nr 1294/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 7 
listopada 2022 roku w przedmiocie stwierdze-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
będącej obywatelem państwa członkowskiego 
UE oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (P.B.J.).

8) Uchwały Nr 1295/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
7 listopada 2022 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach

W określonym terminie tj. w dniu 7 listopa-
da 2022 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 22 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte 22 głosami „za”:
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 14 listopada 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w 

celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz koniecznością podję-
cia, w ciągu 7 dni, uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
osobie, która uzyskała kwalifi kacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia, niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgo-
wego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.
Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

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

2. Kartę do głosowania.
        Projekty następujących uchwał oraz pozo-

stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone w Elektronicznej Skrzynce Rady: 
1) Uchwały Nr 1296/2022/VII Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 14 
listopada 2022 roku w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki dla osoby, która uzyskała kwalifi kacje 
pielęgniarki poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej (V.O.).

 2) Uchwały Nr 1297/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 14 
listopada 2022 roku w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki dla osoby, która uzyskała kwalifi kacje 
pielęgniarki poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej (O.H.).

 3) Uchwały Nr 1298/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 14 
listopada 2022 roku w przedmiocie wpisu do Re-

jestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach (D.W.).

4) Uchwały Nr 1299/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 14 li-
stopada 2022 roku w przedmiocie przyjęcia pro-
tokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 1300/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 14 
listopada 2022 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”..

6) Uchwały Nr 1301/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 14 
listopada 2022 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (M.K.).

7) Uchwały Nr 1302/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 14 
listopada 2022 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (D.T.).
W określonym terminie tj. w dniu 14 listopa-

da 2022 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 21 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte 21 głosami „za”:

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska

Konkursy Listopad 2022 r

Górnośląskie Centrum Medyczne im.  prof.L. Gieca w Katowicach  

 Pielęgniarka  Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii  Grażyna Słowik

Pielęgniarka Oddziałowa Bloku Operacyjnego Neurochirurgii  Anna Kopycka

SP ZOZ „Repty” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji  im. Jerzego Ziętka 

Pielęgniarka Oddziałowa  I Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej  Joanna Świec 

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii  Jolanta Karakuła 

Szpital Chorób Płuc  w  Orzeszu 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Medycyny Paliatywnej    Gabriela Wystemp

Szpital Chorób  Płuc  im. św. Józefa w Pilchowicach 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Rehabilitacji Oddechowej Jadwiga Lewandowska
Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, 
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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Kalendarium wydarzeń październik, listopad, grudzień 2022 r.

17.10.2022
Posiedzenie Zespołu ds. opieki długoterminowej - uczestnictwo Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii 
Grabowskiej

19.10.2022
Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole Planowania Stra-
tegicznego w Dąbrowie Górniczej - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowi-
cach Pani Anny Janik

19.10.2022 Posiedzenie Komisji Socjalnej ORPiP w Katowicach

19.10.2022 Posiedzenie ORPiP w Katowicach

20.10.2022
Jubileuszowa 25. Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 w Wyższej Szkole 
Humanitas w Sosnowcu - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani 
Anny Janik

21.10.2022 Posiedzenie Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
 - uczestnictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

24.10.2022 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarek szkolnych - uczestnictwo Sekretarz ORPiP 
w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

24.10.2022 Posiedzenie Komisji ds. położnych NIPiP - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik

27.10.2022 Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

27.10.2022 Posiedzenie Komisji Kształcenia i Standardów ORPiP w Katowicach

02.11.2022 Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

07.11.2022 Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

08.11.2022 Posiedzenie Rady Społecznej GCZD im. św. Jana Pawła II SPSK Nr 6 ŚUM w Katowi-
cach -  uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

08.11.2022 Posiedzenie Zespołu ds. położnych OIPiP w Katowicach

09.11.2022

Podpisanie porozumienia między OIPiP w Katowicach i 13. Śląską Brygadą Obro-
ny Terytorialnej - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny 
Janik, Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej oraz Kierownika Działu 
Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Katowicach Pani Hanny Dobrowolskiej

10.11.2022
Uroczysta gala fi nałowa plebiscytu medycznego Polska Press Grupy i Dziennika 
Zachodniego „Hipokrates 2022” - uczestnictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani 
Marii Grabowskiej

14.11.2022 Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

16.11.2022
Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zawody zaufania publicznego jako istotny ele-
ment struktury państwa” - uczestnictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii 
Grabowskiej.

17.11.2022 Konrola Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach

22.11.2022 Posiedzenie Konwentu Przewodniczących Okręgowych Izb. Inauguracja Roku Aka-
demickiego 2022/2023

22.11.2022 XX Ogólnopolska Konferencja Podatkowa z cyklu „Doradca podatkowy obrońcą praw 
człowieka” - uczestnictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

22.11.2022
Obchody Dnia Wcześniaka w Szpitalu Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu - uczestnic-
two Kierownika Działu Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Katowicach Pani Hanny 
Dobrowolskiej

24.11.2022 Posiedzenie Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Katowicach
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24.11.2022
Konferencja „Ochrona zdrowia z perspektywy powiatowej” - uczestnictwo Prze-
wodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Wiceprzewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Iwony Borchulskiej

25.11.2022  Konferencja Pielęgniarska w ramach Śląskiej Jesieni Elektrokardiologicznej 2022 
-  uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

28.11.2022 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

28-30.11.2022 Wyjazdowe posiedzenie ORPiP w Katowicach

30.11.2022
Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom rocznika 2021/2022 Wydziału Nauk 
o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - uczestnictwo Prze-
wodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

05.12.2022 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji

13.12.2022 Posiedzenie Zespołu ds. położnych

13.12.2022 Posiedzenie Komisji Socjalnej ORPiP w Katowicach

15.12.2022 Posiedzenie Zespołu ds. pielęgniarstwa ratun kowego

BEZPŁATNE SPECJALIZACJE PLANOWANE W ROKU 2023

Informujemy, że w systemie SMK zostały zamieszczone bezpłatne, planowane z począt-
kiem roku 2023 specjalizacje dla pielęgniarek i położnych w następujących dziedzinach: 

1. Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
2. Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
3. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
4. Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
5. Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

I - WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI:
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 fi nansowanej ze środków OIPiP w Katowicach w ostatnich 

5–ciu latach licząc od daty zakończenia specjalizacji lub w przypadku udziału w specjali-
zacji u innego organizatora, 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 podstawie egzaminu wstępnego.

II - PLANOWANY TERMIN EGZAMINU WSTĘPNEGO I ROZPOCZĘCIA KSZTAŁCENIA:
• Początek roku 2023

W przypadku złożenia wniosków w systemie SMK przez minimum 25 osób na stro-
nie internetowej Izby zamieścimy szczegółowe informacje dotyczące uruchomienia 
kształcenia oraz wykaz literatury do egzaminu wstępnego.
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Gala fi nałowa plebiscytu „Hipokrates 2022”
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Od ponad 20 lat każdego roku przeprowadzany jest w Polsce 
plebiscyt medyczny „Hipokrates” organizowany przez Polska Press 
Grupę i Dziennik Zachodni. Plebiscyt ten ma na celu wyróżnienie 
wybitnych fachowców ochrony zdrowia za ich pracę, zaangażowa-
nie i podejście do pacjentów. Ważnym aspektem plebiscytu jest 
fakt, iż kandydaci i laureaci wybierani są właśnie przez pacjentów, 
którzy w ten sposób chcą podziękować medykom za ich codzienny 
trud i walkę o życie i zdrowie innych ludzi. Zaszczytne tytuły przy-
znawane są na szczeblu miasta/powiatu, a następnie na szczeblu 
wojewódzkim. 

Tegoroczna gala podsumowująca plebiscyt 
odbyła się 9 listopada w hotelu Holiday Inn 
w Dąbrowie Górniczej – wówczas wszyscy wy-
różnieni otrzymali nagrody i statuetki. W tym 
doniosłym wydarzeniu z ramienia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
uczestniczyła Sekretarz ORPiP w Katowicach 
Pani Maria Grabowska. Poniżej prezentujemy 
listę wyróżnionych osób w poszczególnych 
miastach/powiatach w kategorii „Pielęgniar-
ka Roku”, które równocześnie są Członkami 
OIPiP w Katowicach:
Bytom: Maciej Słabiński

Chorzów: Mirela Bieniek,

Dąbrowa Górnicza: Ilona Kowalska

Gliwice: Paulina Bień

Jastrzębie-Zdrój: Anna Gubała

Jaworzno: Monika Łapińska

Jaworzno: Gabriela Olech

Katowice: Jacek Antoszek

Mysłowice: Małgorzata Palka

Piekary Śląskie: Katarzyna Lasok

Ruda Śląska: Aldona Skowronek

Rybnik: Marta Świerczyńska

Siemianowice Śląskie: Anna Rak 

Sosnowiec: Edyta Haba

Świętochłowice: Bogusława Kramarczyk

Tychy: Iwona Banaś

Zabrze: Marcin Kupka 

Żory: Agnieszka Bryja

powiat mikołowski: Renata Gajewska 

powiat pszczyński: Danuta Figołuszka

powiat raciborski: Natalia Kopa

powiat tarnogórski: Ewa Mika

powiat wodzisławski: Anna Mocarska 

powiat zawierciański: Anna Plaskacz.

Natomiast w skali całego województwa 
śląskiego w kategorii „Pielęgniarka Roku”

 I miejsce zdobyła Pani 
 Edyta Haba

II miejsce zdobyła  Pani 
 Iwona Nakonieczna 

III miejsce zdobyła Pani 
 Monika Łapińska

Z kolei w kategorii „Położna Roku” 
w województwie śląskim 
I miejsce zdobyła Pani 
 Agnieszka Grobelak

II miejsce zdobyła Pani 
 Elżbieta Zatońska

III miejsce zdobyła Pani 
 Sabina Piasecka

Miło nam poinformować, iż w kategorii 
„Położna Roku Polski” 

II miejsce zdobyła Pani 
Agnieszka Grobelak 
(z woj. śląskiego)

W szyscy fi naliści etapu wojewódzkiego zo-
stali zaproszeni na ogólnopolską Galę plebiscy-
tu na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie 
zwycięzcy odbierali m. in. statuetki „Pielęgniar-
ka Roku Polski”, a także statuetki „Położna 
Roku Polski”.

Wszystkim laureatom plebiscytu pragniemy 
serdecznie pogratulować oraz życzyć kolejnych 
tak wspaniałych sukcesów.
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Zawód zaufania publicznego
część II

mgr pielęgniarstwa Katarzyna Trzpiel

„Z głębokim szacunkiem i czcią przyjmuję nadany mi tytuł pielęgniarki /położnej 
i uroczyście przyrzekam:...” 

 Takimi słowami rozpoczyna się przyrzeczenie w „Kodeksie etycznym pielęgniar-
ki i położnej RP”. Te słowa nadają zawodom pielęgniarki i położnej status zawodu 
zaufania publicznego. Promowanie pielęgniarstwa i położnictwa oraz kreowanie ich 
pozytywnego wizerunku w społeczeństwie jest bardzo istotne i może przynieść dużo 
korzyści. Sposoby takiego pozytywnego wzmacniania wizerunku zawodowego przez 
osoby wykonujące zawód to, jak wymieniają źródła: duma z bycia pielęgniarką/położ-
ną, umacnianie profesjonalizmu poprzez zachowanie profesjonalnej postawy etyczno 
-moralnej (również poza pracą), pozytywne wypowiedzi na zadawane pytania o wy-
konywany zawód, nawiązywanie relacji z mediami.

Promowanie zawodów 
pielęgniarki i położnej w Polsce:

  Kampania „Stawiam na przyszłość” 
promująca pielęgniarstwo prowadzona 
była w 2020 roku. Organizatorem akcji 
było Ministerstwo Zdrowia, a jego twarza-
mi były pielęgniarki i pielęgniarze: Ane-
ta Trzcińska, Anna Kaczmarczyk, Anna 
Majka, Beata Stepanow, Sylwia Sek-
ta, Edyta Romanek, Kajetan Gawarecki 
i Tomasz Kołodziejczyk.

 Jak napisano na stronie internetowej Mini-
sterstwa Zdrowia, kampania ma pomóc mło-
dym osobom odnaleźć pasję, talent i powoła-
nie, które to cechy są podstawą studiowania 
na kierunku Pielęgniarstwo lub Położnictwo. 
Kampania miała również pokazać młodzieży, 
jak wiele możliwości dają te zawody, jak wiele 
jest możliwości rozwoju zawodowego po ukoń-
czeniu studiów, stawiano również na pokazanie 
samodzielności zawodowej. Czy Stawiam na 
przyszłość pomogło polskiemu pielęgniarstwu 
i położnictwu? Tego nie wiemy, akcja trwała 
za krótko, a wydaje się, że powinna być dłu-
gotrwała i z każdym rokiem coraz bardziej się 
rozwijać. Na pewno tego typu akcje powinny 
być częstsze, długofalowe i promowane przez 
całe środowisko pielęgniarskie, poprzez stro-
ny internetowe Izb pielęgniarskich, organiza-
cji, uczelni, a także przez media nie związane 
z pielęgniarstwem, ponieważ wysoka ocena i 
pozytywny wizerunek zawodów zaufania pu-
blicznego jest w interesie nie tylko przedstawi-
cieli zawodu, ale całego społeczeństwa.

  Konkurs Pielęgniarka/Pielęgniarz 
Roku jest organizowany od 2005 roku 
przez Zarząd Główny Polskiego Towa-

rzystwa Pielęgniarskiego i Koło Liderów 
Pielęgniarstwa. Patronem Pielęgniarki 
Roku jest Minister Zdrowia oraz Prezes 
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. 
Konkurs ma charakter ogólnopolski, jest 
adresowany do pielęgniarek i pielęgnia-
rzy zatrudnionych we wszystkich rodza-
jach podmiotów leczniczych lub wykonu-
jących swój zawód w ramach praktyki. 
Organizator zachęca pielęgniarki, a od 
niedawna całe zespoły pielęgniarskie, do 
poszukiwania nowych i nowoczesnych 
rozwiązań, które mogą usprawnić i po-
prawić opiekę nad pacjentami.

W XVII edycji, w 2021 roku zwyciężył pro-
jekt zespołu pielęgniarek ze szpitala WSS im. 
J. Gromkowskiego reprezentowany przez pie-
lęgniarki Wiolettę Nasiadek i Jolantę Milewską, 
które przygotowały pracę na temat: „Zdro-
wie, profesjonalizm, nowoczesność – poprawa 
bezpieczeństwa personelu i pacjenta w dobie 
pandemii”. Jak mówią: Nasz projekt dotyczył 
wprowadzenia innowacji na Izbach Przyjęć. 
W ramach przebudowy Centralnej Izby Przyjęć 
zaplanowaliśmy zmiany w obszarze budowla-
nym i procesowym. Przygotowywane modyfi -
kacje miały na celu poprawę bezpieczeństwa 
personelu i pacjenta niecovidowego w dobie 
pandemii. Wyraźnie określały schemat postę-
powania w zależności od trybu, w jakim pacjent 
powinien być przyjęty. Określono drogę dla 
pacjenta przyjmowanego w trybie planowym, 
dla pacjenta przyjmowanego w trybie nagłym 
w stanie stabilnym lub w stanie wymagającym 
przyjęcia pilnego oraz przyjęcie pacjenta przy-
wiezionego przez Zespół Ratownictwa Medycz-
nego. Mając na względzie komfort i estetykę 
pomieszczeń, w których pacjent oczekuje na 
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przyjęcie do szpitala, zaplanowano formy pla-
styczne umieszczone na ścianach oraz meble 
w poczekalni. Pielęgniarki wraz z wolontariu-
szami samodzielnie wybrały i posadziły kwiaty 
ustawione w donicach w poczekalni pacjen-
ta. Pracownicy rejestracji sami zaprojektowali 
stroje obowiązujące ich podczas pracy. Gabi-
nety w IP zostały wyposażone w nowoczesne 
urządzenia monitorujące (…) Prace przedsta-
wiane na konkursie są ważnym głosem środo-
wiska pielęgniarskiego, pokazują, że drzemie 
w nim ogromna siła i wola do wprowadzania 
zmian, że obserwujemy, prowadzimy badania i 
szukamy rozwiązań, pokazują, że pacjent jest 
dla nas najważniejszy.

  Kampania Położna na Medal jest pro-
wadzona od 2014 roku, ma na celu pod-
noszenie w społeczeństwie świadomości 
roli, jaką położne odgrywają współcze-
śnie w opiece okołoporodowej. Chcemy 
pokazywać, że położna to nie tylko tro-
skliwość i opiekuńczość, ale także coraz 
wyższe kompetencje medyczne i związa-
na z nimi odpowiedzialność. Położne do 
kampanii mogą zgłaszać się same lub być 
zgłaszane bezpośrednio przez pacjentki, 
również pacjentki oddają głosy na swoje 
ulubione położne. W 2021 roku wygrała 
położna Małgorzata Drężek-Skrzeszew-
ska z liczbą głosów 711. W tym roku po-
łożne można zgłaszać do 30 września.

Elementem Kampanii jest dalsza współpraca 
z położnymi, które znalazły się w czołówce, po-
lega na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem, 
dzięki czemu powstało wiele poradników i we-
binarów, które były szczególnie ważne i wspie-
rały młode mamy w czasie pandemii. 

  Położna Przyszłości Ogólnopolska 
Olimpiada Wiedzy organizowana jest 
przez Centrum Medyczne „Żelazna” Sp. 
z o.o. oraz Polskie Towarzystwo Położ-
nych. Ma na celu promowanie zawodu 
położnej/położnego. W 2022 roku odby-
ła się po raz drugi. W olimpiadzie mogą 
wziąć udział studenci III roku studiów li-
cencjackich i zmierzyć się z koleżankami 
i kolegami z całej Polski. Pierwszym eta-
pem jest test wiedzy, następnie15 lau-
reatów przystępuje ponownie do testu 
wiedzy, a później 5 najlepszych w teorii 
położnych przechodzi do trzeciego eta-
pu, którym jest sprawdzian praktyczny. 
Nagrodą główną jest miesięczny, płat-
ny staż w Szpitalu Specjalistycznym św. 

Zofi i w Warszawie. W tym roku w olim-
piadzie wzięło udział 186 osób. Więcej o 
olimpiadzie na stronie Położna Przyszło-
ści 2022. Znamy zwycięzcę olimpiady. - 
Centrum Edukacji Szpital Żelazna (szpi-
talzelazna.pl)

  Nagroda Pielęgniarska Królowej 
Sylwii została ufundowana przez Swe-
dish Care International dla studentów 
pielęgniarstwa i osób w trakcie specja-
lizacji. Głównym celem konkursu jest 
promocja pielęgniarstwa i opieki nad pa-
cjentami starszymi, a nagrodą 25000 zł 
i staż w sektorze zdrowia i opieki w pla-
cówkach w Polsce i za granicą. Aby wziąć 
udział w konkursie, należy przedstawić 
swój pomysł usprawniający opiekę nad 
seniorem. 

W I edycji polska laureatka Natalia 
Duszeńska przedstawiła plan utworzenia 
fundacji spełniającej marzenia seniora. 

W edycji II Aldona Reczek-Chachulska 
przedstawiła pomysł na pudełko „Nieza-
pominajkę”, w którym gromadzono by 
rzeczy bliskie osobie starszej z demen-
cją, często takie rzeczy przywodzą wspo-
mnienia, nawet gdy ich właściciel na co 
dzień zamknięty jest w pułapce choroby. 

W kolejnej edycji nagrodę zdobyła 
Paulina Pergoł, która zaprezentowała po-
mysł na „Listy do przyjaciela”, listy wy-
mienialiby pomiędzy sobą rezydenci Do-
mów Pomocy Społecznej. 

W 2020 wygrał pomysł Radosława Ro-
manka, który zrealizował cykl 8 wywia-
dów mających na celu pokazać różne do-
świadczenia i perspektywę rozmówców 
na temat szczepień przeciw COVID-19, 
rozwiać wątpliwości oraz zachęcić do 
szczepień osoby niezdecydowane. 

W 2021 laureatką konkursu została 
Julia Osiecka, która zaproponowała w 
swoim projekcie, aby skorzystać z tech-
nologii VR*, aby pomóc ludziom starszym 
wzbudzić emocje i odczucia, które towa-
rzyszyły im, kiedy byli młodzi, chciałaby 

* Technologia VR (Virtual Reality) przedsta-
wienie świata wirtualnego w sposób rzeczywisty, 
poprzez nałożenie specjalnych gogli użytkownik ma 
wrażenie, że znajduje się w innej rzeczywistości. 
Technologia służy graczom gier komputerowym, ale 
również do szkoleń pracowników, coraz częściej też 
do tworzenia wystaw i wydarzeń kulturalnych.
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odkryć, jak VR wpływa na kondy-
cję psychoruchową pacjenta i jak 
może poprawić jakość jego zdro-
wia. Chciałaby także, aby jej pro-
jekt przyniósł osobom starszym 
i cierpiącym na demencję radość 
i poczucie, że nie są oni zapo-
mniani w społeczeństwie. Więcej 
informacji o projektach z Konkur-
su o nagrodę Królowej Sylwii znaj-
dziecie m.in. na stronie 6 edycja 
Nagrody Pielęgniarskiej Królowej 
Sylwii Queen Silvia Nursing Award 
| NIPIP

Pielęgniarstwo i położnictwo to za-
wody wyjątkowe. Jako nieliczni mamy 
zaszczyt być z człowiekiem od naro-
dzin do śmierci, obserwować tak wiele 
momentów życia naszych pacjentów, 
mamy wpływ na to, jak się czują, ja-
kie będzie ich doświadczenie z ochroną 
zdrowia, które zabiorą ze sobą i prze-
każą dalej. Świat zmienia się nieustan-
nie, a wraz z nim my. Współczesne pie-
lęgniarki, pielęgniarze, położne, położni 
mają bardzo dobre wykształcenie, dzię-
ki możliwościom podejmowania pracy 
w zróżnicowanych miejscach mogą zdo-
bywać unikalne doświadczenia zawodo-
we i życiowe, co przynosi korzyści za-
równo w codziennej pracy, jak i sprzyja 
temu, w jaki sposób postrzegają nas pa-
cjenci, ich rodziny, osoby z innych zawo-
dów medycznych i my sami. Każdy z nas 
ma wpływ na kreowanie współczesnego 
pielęgniarstwa.

Pismiennictwo
Zawody zaufania publicznego, zawody regu-
lowane oraz wolne zawody (senat.gov.pl)
https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/se-
natopracowania/56/plik/ot-625_.pdf
Uplifting the Image of Nurses: 6 Ways You Can 
Help (nurseslabs.com)

https://nurseslabs.com/uplifting-im-
age-nurses-6-ways-can-help/
Finaliści XVII edycji Konkursu Pielęgniarka Roku 
2021._I miejsce – opis projektu (ptp.net.pl)
https://www.ptp.net.pl/wp/wp-content/uplo-
ads/2022/04/I-miejsce-Konkurs-Pielegnia-
rek-2021_Opis-projektu-i-innowatorow.pdf
Położna na Medal (poloznanamedal.info)

Statystyki

Liczba pielęgniarek: zarejestrowanych 307832, zatrudnionych 234117

Liczba położnych: zarejestrowanych 40589, zatrudnionych 28899

Średni wiek: 
(dane na 1.12.2021)  pielęgniarki to 53,7, położnej 51,41

Liczba lekarzy 140000 Średni wiek 
lekarzy to 52 lata
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Prawo w praktyce

Pielęgniarka i położna 
chroniona jak funkcjonariusz publiczny

mgr prawa Marta Tomczuk
specjalista w Dziale Sekretarza NRPiP, NIPiP

Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (dalej „ustawa o 
zawodach”) pielęgniarki i położne został objęte ochroną przewidzianą dla funkcjona-
riusza publicznego. Na czym ten szczególny rodzaj ochronypolega?

Pojęcie„funkcjonariusz publiczny” znala-
zło się w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – 
Kodeks karny (dalej k.k.). Art. 115 § 13 k.k. 
wskazuje, że jest nim:

– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
– poseł, senator, radny,
– poseł do Parlamentu Europejskiego,
– sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz 

fi nansowego organu postępowania przygoto-
wawczego lub organu nadrzędnego nad fi nan-
sowym organem postępowania przygotowaw-
czego, notariusz, komornik, kurator sądowy, 
syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba 
orzekająca w organach dyscyplinarnych dzia-
łających na podstawie ustawy,

–  osoba będąca pracownikiem administra-
cji rządowej, innego organu państwowe-
go lub samorządu terytorialnego, chyba 
że pełni wyłącznie czynności usługowe, 
a także inna osoba w zakresie, w którym 
uprawniona jest do wydawania decyzji ad-
ministracyjnych,

– osoba będą pra-
cownikiem or-
ganu kontroli 
państwowej lub 
organu kontro-
li samorządu 
terytorialnego, 
chyba że pełni 
wyłącznie czyn-
ności usługowe,

–  osoba zajmująca 
kierownicze sta-
nowisko w innej 
instytucji pań-
stwowej,

–  funkcjonariusz 
organu powołanego do ochrony bezpie-
czeństwa publicznego albo funkcjonariusz 
Służby Więziennej,

–  osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z 
wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej 
pełnionej dyspozycyjnie,

–  pracownik międzynarodowego trybunału 
karnego, chyba że pełni wyłącznie czyn-
ności usługowe.

Defi nicja w k.k. jest defi nicją ustawo-
wą i legalną, co oznacza, że powyższy 
katalog jest zamknięty i nie można uznać 
za funkcjonariusza publicznego osoby 
niewymienionej w art. 115 § 3 k.k. Pielę-
gniarki i położne nie są zatem funkcjona-
riuszami publicznymi. Korzystają jednak 
z ochrony przewidzianej dla funkcjona-
riusza publicznego.

Ochrona – dla kogo
Pielęgniarki i położne korzystają z ochrony 

przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego 
podczas i w związku z wykonywaniem czyn-
ności polegających na udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych (art. 
11 ust. 2 ustawy 
o zawodach). Dodaj-
my, że pielęgniarki 
i położne nie są je-
dyną grupą zawo-
dową, która korzy-
sta z takiej ochrony.
Jest nią objęta także 
m.in.:
– osoba udzielają-
ca pierwszej pomocy 
albo kwalifi kowanej 
pierwszej pomocy, 
osoba wchodząca w 
skład zespołu ratow-
nictwa medycznego, 

osoba udzielająca świadczeń zdrowotnych 
w szpitalnym oddziale ratunkowym, dys-
pozytor medyczny podczas wykonywania 
swoich zadań, wojewódzki koordynator 

Każda pielęgniarka, położna powinna 
mieć świadomość, w jakich sytuacjach 
przysługuje im szczególna ochrona. Na-
czelna Izba Pielęgniarek i Położnych 
stworzyła procedurę postępowania pielę-
gniarki/położnej objętej ochroną przewi-
dzianą dla funkcjonariusza publicznego 
w przypadku agresywnego zachowania 
pacjenta/rodziny 

https://nipip.pl/procedura–postepowania–
pielegniarkipoloznej–objetej–ochrona–prze-
widziana–dla–funkcjonariusza–publicznego–
przypadku–agresywnego–zachowania–pa-
cjentarodziny/ 
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ratownictwa medycznego wykonujący za-
dania, o których mowa w art. 29 ust. 5, oraz 
krajowy koordynator ratownictwa medycz-
nego wykonujący zadania, o których mowa 
w art. 20a ust. 3 (art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 
z dnia 8 września 2008 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym),

– lekarz, który:
1) wykonuje czynności w ramach świad-

czeń pomocy doraźnej lub w przypad-
ku, o którym mowa w art. 30,

2) wykonuje zawód w podmiocie wyko-
nującym działalność leczniczą, któ-
ry zawarł umowę o udzielanie świad-
czeń opieki zdrowotnej fi nansowanych 
ze środków publicznych, w związku z 
udzielaniem świadczeń zdrowotnych w 
tym podmiocie(art. 44 ustawy z dnia 5 
grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty),

– nauczyciel podczas lub w związku z peł-
nieniem obowiązków służbowych(art. 63 
ust. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. – 
Karta Nauczyciela).

Ochrona – kiedy i gdzie
Pielęgniarki i położne nie zawsze korzysta-

ją z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza 
publicznego. Oznacza to, że samo posiadanie 
Prawa Wykonywania Zawodu Pielęgniarki / Po-
łożnej niewystarczy, by zostały nią objęte. Mu-
szą zaistniećku temu ustawowe przesłanki.Art. 
11 ust. 2 ustawy o zawodach wskazuje, że-
pielęgniarka i położna korzysta z niej podczas 
i w związku z wykonywaniem czynności po-
legających na udzielaniu świadczeń zdrowot-
nych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1–5
 i art. 5 ust. 1 pkt 1–9 (…).

Pielęgniarki korzystają z tej ochrony 
podczas i w związku z udzielaniem świad-
czeń polegających na:

–  rozpoznawaniu warunków i potrzeb zdro-
wotnych pacjenta,

–  rozpoznawaniu problemów pielęgnacyj-
nych pacjenta,

–  planowaniu u sprawowaniu opieki pielę-
gnacyjnej nad pacjentem,

–  samodzielnym udzielaniu w określonym za-
kresie świadczeń zapobiegawczych, diagno-
stycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych 
oraz medycznych czynności ratunkowych,

–  realizacji zleceń lekarskich w procesie dia-
gnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Położna korzysta z ochrony przy udzie-
laniu świadczeń zdrowotnych polegają-
cych na:

– rozpoznawaniu ciąży, sprawowaniu opieki 
nad kobietą w przebiegu ciąży fi zjologicz-
nej, a także prowadzeniu w określonym 
zakresie badań niezbędnych w monitoro-
waniu ciąży fi zjologicznej,

–  kierowaniu na badania konieczne do jak 
najwcześniejszego rozpoznania ciąży wy-
sokiego ryzyka,

–  prowadzeniu porodu fi zjologicznego oraz 
monitorowaniu płodu z wykorzystaniem 
aparatury medycznej,

–  przyjmowaniu porodów naturalnych, 
w przypadku konieczności także z nacię-
ciem krocza, a w przypadkach nagłych 
także porodu z położenia miednicowego,

–  podejmowaniu koniecznych działań w sy-
tuacjach nagłych, do czasu przybycia le-
karza, w tym ręcznego wydobycia łoży-
ska, w razie potrzeby ręcznego zbadania 
macicy,

–  sprawowaniu opieki nad matką i noworod-
kiem oraz monitorowaniu przebiegu okre-
su poporodowego,

–  badaniu noworodków i opiece nad nimi 
oraz podejmowaniu w razie potrzeby 
wszelkich niezbędnych działań w tym na-
tychmiastowej reanimacji,

–  realizacji zleceń lekarskich w procesie dia-
gnostyki, leczenia i rehabilitacji,

–  samodzielnym udzielaniu w określonym 
zakresie świadczeń zapobiegawczych, dia-
gnostycznych, leczniczych i rehabilitacyj-
nych.

Enumeratywne wyliczenie świadczeń zdro-
wotnych wskazuje, że podczas udzielania 
świadczeń zdrowotnych innych niż wymienione 
w art. 4 ust. 1 pkt. 1–5 oraz w art. 5 ust. 1 pkt. 
1–9 ustawy o zawodach nie daje pielęgniar-
ce, położnej możliwości korzystania z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego.

Aby można było uznać, że w konkretnej sy-
tuacji pielęgniarka, położna korzysta z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego, 
musi dojść do zdarzenia czasowo-przyczyno-
wego. Określenie podczas i w związku z wyko-
nywaniem obowiązków oznacza, że zachowa-
nie sprawcy musi być bezpośrednio powiązane 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez 
pielęgniarkę i położną. 

Ustawa o zawodach nie określa sposobu za-
trudnienia pielęgniarki, położnej (np. umowa 
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o pracę, umowa zlecenie) oraz miejsca wyko-
nywania pracy (np. szpital, prywatna opieka 
nad chorym w domu). Wystarczy, że pielę-
gniarka i położna będzie udzielała świadczeń 
zdrowotnych określonych w art. 11 ust. 2 
ustawy o zawodach by mogła korzystać z ta-
kiej ochrony. Nie przewidziano żadnych innych 
przesłanek koniecznych do spełnienia, by pie-
lęgniarki, położne zostały nią objęte.

Ochrona prawna
Rozdział XXIX k.k. –Przestępstwa przeciwko 

działalności instytucji państwowych oraz sa-
morządu terytorialnego–przewiduje szczegól-
ną ochronę dla funkcjonariuszy publicznych. 
Chodzi m.in. o naruszenie nietykalności ciele-
snej (art. 222), czynną napaść (art. 223), czy 
znieważenie (art. 226). Ochronę prawną, jaka 
przysługuje pielęgniarce, położnej wyróżnia 
przede wszystkim to, że:

– przestępstwa popełnione przeciwko funk-
cjonariuszowi publicznemu ścigane są 
z urzędu,

– sprawca przestępstwa przeciwko funkcjo-
nariuszowi publicznemu odpowiada suro-
wiej.

Oznacza to, że przestępstwa przeciwko pie-
lęgniarce, położnej, która wykonuje świadcze-
nia zdrowotne przewidziane w art. 11 ust. 2 
ustawy o zawodach ścigane są przez prokura-
tora – to on kieruje akt oskarżenia do sądu, 
występuje przed sądem oraz inicjuje postępo-
wanie dowodowe. Co do zasady, naruszenie 
nietykalności cielesnej (art. 212 k.k.) ścigane 
jest z oskarżenia prywatnego, a więc osoba 
pokrzywdzona musi aktywnie uczestniczyć w 
postępowaniu, m.in. poprzez wniesienie aktu 
oskarżenia i popieranie go przed sądem. Dodat-
kowo odpowiedzialność sprawcy wobec funk-
cjonariusza publicznego została zaostrzona, 
czyli k.k. w wymienionych przypadkach przewi-
duje wyższe kary.Ma to zapewnićm.in. większe 
poczucie bezpieczeństwa podczas pracy.

Kiedy mówimy o naruszeniu nietykal-
ności osobistej

Przepisy kodeksu karnego, odnoszące się 
do ochrony nietykalności fi zycznej funkcjo-
nariusza publicznego, przewidują wyższe 
– ostrzejsze sankcje karne niż w przypadku 
naruszenia nietykalności pozostałych osób 
(niesprawujących takiej funkcji). Zazna-
czyć trzeba również, iż „Zwrot normatywny 
<narusza nietykalność cielesną> obejmuje, 
wszelkie możliwe sposoby ingerencji spraw-
cy w nietykalność cielesną drugiej osoby, 
w tym również popchnięcie (odepchnięcie).” 

(tak: Postanowienie Sądu Najwyższego - Izba 
Karna z dnia 24 czerwca 2010 r., sygn. II K 
145/10). Podkreśla się, że o naruszeniu nie-
tykalności osobistej można mówić w przypad-
ku zaistnienia każdego kontakt fi zycznego, 
który jest obraźliwy czy krzywdzący, jednak 
nie musi się on łączyć z uczuciem bólu. W li-
teraturze wskazuje się na przykładowe formy 
naruszenia nietykalności osobistej polegające 
na uszczypnięciu, popchnięciu, pociągnięciu za 
odzież lub włosy, a także opluciu lub oblaniu 
płynem, przy czym należy pamiętać, że prze-
stępstwo to można popełnić wyłącznie umyśl-
nie. Oznacza to, że dojdzie do jego popełnienia 
w sytuacji celowego chluśnięcia na pielęgniar-
kę lub położną np. wodą, lecz nie gdy pacjent 
w sposób niechcący obleje jakimiś płynem. 

Dla lepszego zobrazowania różnicy pomię-
dzy ochroną „ogólną”, a tą zagwarantowaną 
funkcjonariuszowi publicznemu można wska-
zać na unormowanie zawarte w art. 217 § 1 
i 222 § 1 Kodeksu karnego. Pierwsze z nich 
odnosi się do przestępstwa naruszenia niety-
kalności cielesnej drugiej osoby, stanowiąc, 
że kto uderza człowieka lub w inny sposób 
narusza jego nietykalność cielesną, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku. Ściganie tego 
rodzaju zachowania odbywa się z oskarże-
nia prywatnego. W przypadku analogicznego 
czynu przeciwko funkcjonariuszowi publicz-
nemu będziemy mieli do czynienia z kwalifi -
kacją z art. 222 § 1 Kodeksu karnego, który 
wobec osób naruszających nietykalność cie-
lesną funkcjonariusza publicznego podczas 
lub w związku z pełnieniem obowiązków służ-
bowych, przewiduje odpowiedzialność karną 
w postaci grzywny, kary ograniczenia wolno-
ści albo pozbawienia wolności, ale w wyższym 
wymiarze, bo do lat 3. Ściganie takiego prze-
stępstwa następuje zaś z urzędu.Podobnie 
kwestia ta kształtuje się w razie dopuszczenia 
się wobec pielęgniarki lub położnej przestęp-
stwa znieważenia, jeśli dojdzie do tego pod-
czas iw związku z wykonywaniem przez nie 
czynności określonych w art. 11 ust. 2 ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej. Przysłu-
giwać im będzie ochrona jak dla funkcjona-
riusza publicznego, czyli przestępstwo to bę-
dzie ścigane z urzędu, a przewidziana sankcja 
względem sprawcy będzie wyższa.

Źródło: Gajewska K. Szczególna ochrona pielę-
gniarki i położnej w związku i podczas udzielania 
niektórych świadczeń zdrowotnych. [w]: Obciąże-
nia i ryzyko zawodowe na stanowisku pracy pielę-
gniarki i położnej. Prewencja wykroczeń zawodo-
wych, NIPiP 2021
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„Baczność”, „spocznij”, „w dwuszeregu zbiórka”, „w lewo zwrot”, „w prawo zwrot”, 
„za mną marsz”, „cisza w szyku”, „wstrzymać ogień”.  Te i wiele innych komend woj-
skowych w dniach 7–8 listopada 2022 r. wykonały pielęgniarki i położne, a także je-
den pielęgniarz – członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
– podczas szkolenia „Medycyna pola walki” w 133 Batalionie Lekkiej Piechoty w Cie-
szynie.

Aktualna sytuacja na Ukrainie spowodo-
wała, że od wiosny 2022 r. do Naczelnej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Warszawie i Kato-
wicach napływały coraz liczniejsze prośby pie-
lęgniarek, pielęgniarzy i położnych o przepro-
wadzenie szkolenia z medycyny pola walki.

Musimy pamiętać, że udział w konfl ikcie 
zbrojnym jest prawdopodobnie najbardziej 
traumatycznym doświadczeniem w życiu 
każdego człowieka. Zbrojna napaść Federa-
cji Rosyjskiej na Ukrainę była zaskoczeniem 
zarówno dla społeczeństwa ukraińskiego, jak 
i wspólnoty międzynarodowej. Zagrożenie 
utraty zdrowia lub życia związane z toczącą 
się wojną to najistotniejszy czynnik trauma-
tyczny u żołnierzy, jak również medyków bio-
rących udział w wojnie.

W odpowiedzi na nasze prośby w dniach 
7–8 listopada 2022 r. zorganizowano szkole-
nie „Medycyna pola walki” w 133 Batalionie 
Lekkiej Piechoty w Cieszynie.

Dwudniowy kurs odbył się dzięki owoc-
nej współpracy Okręgowej Izby Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z przedstawicielami 
13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. 
Szczególne podziękowania należą się naszej 
pielęgniarce, która skutecznie łączy świat 
nauki ze służbą wojskową – st. szer. pchor. 
Anecie Trzcińskiej – 131 blp Gliwice. 

Pani Aneta Trzcińska jest niezwykłą pielę-
gniarką, w praktyce zawodowej wyróżnia się 
swoją postawą i działalnością na arenie kra-
jowej i międzynarodowej. Jest specjalistką 
w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego 
i pielęgniarstwa epidemiologicznego oraz pie-
lęgniarką systemu i ratownikiem pola walki, 
a także asystentem dydaktycznym na Śląskim 
Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, se-
kretarzem ZO Polskiego Towarzystwa Pielę-
gniarskiego, przewodniczącą Koła Terenowe-
go Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 
przy Śląskim Uniwersytecie Medycznym 
w Katowicach, przewodniczącą Polskie-
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go Towarzystwa Pielęgniarek Nefrologicz-
nych, brand ambasadorem EDTNA/ERCA 
Europejskiego Towarzystwa Pielęgniarek Dia-
lizacyjnych i Transplantacyjnych oraz Euro-
pejskiego Towarzystwa Pracowników Opieki Ne-
frologicznej, członkiem Vascular Access Society 
i ESNO (European Specialist Nurses Organisa-
tions), a od 2022 r. wiceprezesem Polskiego 
Klubu Dostępu Naczyniowego – jako pierwsza 
i jedyna pielęgniarka na takim stanowisku. Jej 
praca zawodowa została doceniona poprzez 
dwukrotne wręczenie odznaki honorowej 
„Za zasługi dla ochrony zdrowia”– nadanej 
przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, 
a także wręczenie Brązowego Krzyża Zasługi 
– nadanego przez prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Andrzeja Dudę. Wykonuje ona 
także wspaniałą pracę dydaktyczną – zwycię-
żyła w plebiscycie przeprowadzonym wśród 
studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach w aż trzech kategoriach: 
największy autorytet, najlepszy dydaktyk 
oraz wykładowca przyjazny studentom. Jest 
pasjonatką, wspaniałym człowiekiem i przy-
jacielem! Ogrom serca, jaki Aneta wkłada 
w swoją pracę, powoduje, że zaraża ona 
wszystkich pozytywną energią.

Szczególnie my, uczestnicy szkolenia, 
dziękujemy jej za to, że mogliśmy za nią 
trzymać żołnierski krok, że wprowadziła nas 
w tajniki służby wojskowej oraz była dla nas 
wsparciem podczas kursu. Jej wiedza meryto-
ryczna i praktyczna, a także zaangażowanie 

w organizację i przebieg szkolenia spowodo-
wały, że na miejscu czuliśmy się bezpieczni 
iw przyjaznych okolicznościach mogliśmy stać 
się na te dwa dni prawdziwymi żołnierzami. 
Dziękujemy!

Szkolenie było dla nas przede wszystkim 
doskonałą okazją do nawiązania nowych zna-
jomości (reprezentowaliśmy śląskie placów-
ki medyczne, m.in. z Katowic, Żor, Mikołowa 
i najliczniejsza z Raciborza), wymiany do-
świadczeń i zgrywania zespołów, które nigdy 
wcześniej ze sobą nie pracowały. Było dla nas 
pierwszym takim doświadczeniem i zetknię-
ciem się z medycyną pola walki, tak odmienną 
od medycyny szpitalnej i przedszpitalnej– już 
to wiemy!

Pierwszego dnia otrzymaliśmy sporą daw-
kę wiedzy merytorycznej na temat historii BLP 
i WOT, bezpieczeństwa w sieci oraz działalno-
ści pielęgniarek i położnych na wojnach. Od-
były się także najważniejsze dla tego szkole-
nia kursy: TC 3 – ratownictwo pola walki oraz 
SERE –rozwinięcie angielskiego akronimu to: 
survival (przetrwanie), evasion (unikanie), re-
sistance (opór, odporność), escape (ucieczka). 
A zatem dowiedzieliśmy się, jak poradzić sobie 
w nieprzyjaznym środowisku, jak przebywanie 
w izolacji wpływa na psychikę, jak przygotować 
się do działań survivalowych oraz jak stworzyć 
i zrealizować plan ucieczki i ewakuacji. 

Potem udaliśmy się na obiad i krótką 
przerwę, by dostosować ubiór do zajęć w te-
renie, a następnie przeżyliśmy swoją pierw-
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szą musztrę wojskową – kto by pomyślał, że 
wstępowanie do dwuszeregu i występowanie 
z niego są tak trudne,nie mówiąc już o właści-
wym reagowaniu na podstawowe polecenia. 

A kto z nas nie miałby problemu z komen-
dą „w prawo zwrot” lub „w lewo zwrot” – za-
pewne domyślacie się, jak to u nas wyglądało. 

Wyrozumiałość i cierpliwość naszych in-
struktorów – żołnierzy były, mimo naszej nie-
subordynacji, niesamowite, za co Wam bar-
dzo dziękujemy!

Kiedy już udało nam się uformować po-
prawny szyk, marszem udaliśmy się po woj-
skowy ekwipunek – „szpej”. Każdy został wy-
posażony w hełm, źródło światła, czyli latarkę 
czołową, maskę bojową, kamizelkę wojskową 
oraz to, bez czego żołnierza sobie nie wyobra-
żamy, czyli karabin Grot – broń szkoleniową. 
Nie zdradzimy Wam więcej szczegółów doty-
czących „szpeju”, bo każdy musi przeżyć to 
sam!

W dalszej części szkolenia zo-
staliśmy podzieleni na 3–4 osobowe 
zespoły i w tych małych grupach re-
alizowaliśmy ćwiczenia praktyczne: 
podstawowa obsługa broni, maska 
przeciwgazowa, TC 3 oraz podstawy 
wspinaczki. 

Po zakończeniu ćwiczeń czeka-
ła na nas kolacja i wizja odpoczyn-
ku. Jednak ten dzień szybko się nie 
zakończył! Po 21.30 udaliśmy się co 
prawda na odpoczynek, ale – jak się 
fi nalnie okazało – była to tylko dwu-
godzinna drzemka. Po 23.30 obudzi-
ły nas alarm „incoming, incoming, 
incoming” oraz komendy wojskowe: 
„Pobudka, żołnierze!”. Zostaliśmy we-
zwani do zdarzenia masowego – musieliśmy 
odnaleźć rannych w budynku, udzielić im sku-
tecznej pomocy i ewakuować ich stamtąd.

Podczas tych ćwiczeń mogliśmy w prakty-
ce zweryfi kować swoją wiedzę i umiejętności 
– zarówno te już posiadane, jak i świeżo zdo-
byte w trakcie szkolenia TC 3. Akcja została 
przygotowana perfekcyjnie, nikt z nas nigdy 
nie brał udziału w tak profesjonalnym szko-
leniu! Na miejscu czekały karetki, okolica, 
w której doszło do zdarzenia, była wyznaczo-
na racami, w budynku panował mrok, a gdy 
szliśmy dalej, napotkaliśmy oślepiające fl e-
sze stroboskopu i rannych pacjentów (około 
20 pozorantów z 133 blp). To już wiecie, do 
czego nam się przydał ten cały „szpej”.

Kolejny dzień to ćwiczenia praktyczne 
z kravmagi, zajęcia na strzelnicy oraz z proto-
kołu MARCH/PAWS. Po wyjściu ze strzelnicy, 
jak przystało na porządnych żołnierzy, udali-
śmy się na jeden z ostatnich etapów szkole-
nia – konserwację użytej przez nas broni. Pod 
opieką wspaniałych i cierpliwych instruktorów 
rozłożyliśmy ją na elementy pierwsze i zajęli-
śmy się czyszczeniem i konserwacją.

Na koniec drugiego dnia w trakcie uro-
czystego zakończenia szkolenia otrzymaliśmy 
z rąk płk. Tomasza Białasa, dowódcy 13 Ślą-
skiej Brygady Obrony Terytorialnej, dyplomy 
ukończenia kursu oraz certyfi katy SERE A. 

Podczas uroczystości obecny był także 
zastępca dowódcy brygady ppłk Piotr Majew-
ski, dowódca 133 blp ppłk Daniel Baron oraz 
wszyscy nasi instruktorzy: Piotr Hluszczyk 
i st. chor. Krzysztof Grzybowski, plut. Tomasz 
Skowronek i jego zespół oraz około 20 pozo-
rantów z 133 blp, a także gościnnie: plut. Ma-

riusz Matla – 18 bdp Bielsko-Biała (ratownik 
medyczny), st. kpr. Wojciech Misiak – 131 blp 
Gliwice (ratownik medyczny), st. szer. pchor. 
Aneta Trzcińska – 131 blp (pielęgniarka, ra-
townik pola walki) i nasz przodownik musztry 
– st. szer. Radosław Niedźwiedź.

 Padło wiele ciepłych słów, podziękowań 
i gratulacji dla całego zespołu przygotowują-
cego szkolenie.

My również dołożyliśmy kilka zdań uzna-
nia, podkreślając profesjonalizm, doskonałą 
atmosferę inasz szacunek dla pracy żołnierza! 
Ponadto zobowiązano się do dalszej współpra-
cy, organizacji kolejnych szkoleń i wspólnej 
wymiany wiedzy.



24

To szkolenie zmieniło nasz tok myślenia, 
pokazało, jak wiele jeszcze przed nami i jak 
ciężką pracę wykonują żołnierze na polu wal-
ki. A także jak ważne jest wyszkolenie tak-
tyczne i medyczne, jak ważna jest współpra-
ca i odpowiedzialność za drugiego człowieka, 
niezależnie od tego, czy jesteś na polu walki, 
czy w sytuacji masowego zagrożenia. Opu-
ściliśmy teren jednostki zmęczeni i świadomi 
swoich braków, ale też dumni z siebie, usatys-
fakcjonowani, z motywacją i postanowieniem 
dalszego doskonalenia wiedzy i umiejętności.I 
nie na zawsze –jeszcze tam wrócimy!

Kursanci

Nasze opinie:

Mirka: Słowa Wisławy Szymborskiej: „Tyle 
o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono” od-
zwierciedlają wyraźnie to, co działo się na 
szkoleniu z medycyny pola walki dla pielę-
gniarek i położnych zorganizowanym przez 13 
Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej i kato-
wicką OIPIP. Szkolenie to pokazało, jak silne, 
charakterne, zdyscyplinowane, odporne na 
stres i odważne są polskie pielęgniarki i po-
łożne. To doświadczenie oraz zdobyte nowe 
umiejętności zostaną z nami na zawsze.

Dorota: Pokuszę się o napisanie, że to 
najlepsze szkolenie, w jakim uczestniczyłam! 
Profesjonalizm organizatorów, ogrom wiedzy 
wprowadzonej w praktykę i cudowna prawdzi-
wość wojskowej atmosfery. Ukłony dla Pani 
Anety za całokształt, za to,że przygotowała 
nam program, który pokazał, jak ważny jest 
nasz zawód i jak ważne jest przygotowanie 
do pracy. Pokazała nam też, ile jeszcze przed 
nami, by móc być stuprocentowym medy-
kiem. A także dla Pana Radzia,który nie dał 
się zwieść na manowce i trzymał nas w ryzach 
do końca. Pokazał, jak ważna jest dyscyplina 
i jak bardzo się sprawdza na polu walki. I dla 
wszystkich przeuroczych instruktorów, którzy 
cierpliwie uczyli nas, jak radzić sobie jako żoł-
nierz. Cudowna nocna akcja i pozoranci tak 
prawdziwi, że dali do myślenia na wiele go-
dzin po zajęciach… Czekam z niecierpliwością 
na kolejną edycję.

Ania: Szkolenie typu „pójdę, będzie fajnie-
”.I było, tylko z zupełnie innego powodu. De-
cydując się na nie, myślałam: „coś nowego, 
inny świat zobaczę”, ale to, co zobaczyłam, 

zmieniło zupełnie mój obraz wojska, żołnierzy 
i ich pracy. Nie dość, że są to bardzo mądrzy 
ludzie i wykonują swoją pracę na najwyższym 
poziomie, to jeszcze mają wielkie serca dla 
swojego zawodu i dla nas, laików. Przyjęli nas 
naprawdę życzliwie, choć pewnie złamaliśmy 
milion ich codziennych zasad. Poświęcili dla 
nas dużo czasu i cierpliwie wszystko tłuma-
czyli. Przygotowanie i organizacja na najwyż-
szym poziomie. Wnioski: oby więcej takich 
kursów, popracuj nad formą, ćwicz i ucz się 
więcej z dziedzin medycyny, z którymi nie 
masz styczności, bo nigdy nie wiesz, kiedy się 
przydadzą. Jeszcze raz wielkie dzięki i oby ta 
wiedza nie była potrzebna w praktyce.

Kasia: Szkolenie wspaniałe! Atmosfera 
podczas tych dwóch dni była niesamowita. 
Mogłoby się wydawać, że medycyna pola walki 
to odległy od nas świat, że nie jest dla każde-
go. Jakże mylne stwierdzenie. Każdy – powta-
rzam: każdy – jest w stanie przejść przez to 
szkolenie, a nawet uważam, że powinno być 
obowiązkowe! Cudowni instruktorzy, którzy 
mają dla nas czas, by przekazywać praktycz-
ną wiedzę, chętni do pomocy oraz wymiany 
wiedzy i doświadczenia. Z całego serca pole-
cam każdemu!

Agnieszka: Szkolenie na najwyższym 
poziomie! Świetnie wyszkoleni instruktorzy, 
ogrom wiedzy, kupa śmiechu i dobrej zaba-
wy, mnóstwo ćwiczeń i adrenaliny. Bardzo 
owocnie spędzony czas i możliwość poznania 
nowych ludzi.

Katarzyna: To szkolenie było weryfi  kacją 
moich własnych wartości i słabości, zrówno-
ważeniem siły charakteru do tego, co spotka-
ło nas na miejscu. Osadzeniem w tu i teraz, 
walką z tym, co wydawało mi się oczywiste, 
a w rzeczywistości jest sprzeczne. Pokora, 
szacunek i jedność grupy to wartości, które są 
niezbędne do produktywnej współpracy. Duch 
walki dał o sobie znać! Dziękuję za profe-
sjonalne przeszkolenie, za energię, wsparcie 
i pokazanie prawdziwej rzeczywistości! Takie 
szkolenie powinna przejść każda pielęgniarka 
i położna, a nawet – idąc dalej – każdy me-
dyk! Nikt z nas nie zna przyszłości. Nie można 
jej przewidzieć. Można być na nią gotowym 
i stawić jej czoła poprzez profesjonalne przy-
gotowanie, takie jak zorganizowane przez 
13 Śląską Brygadę Obrony Terytorialnej.
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Świąteczne radości 
w cieniu pielęgniarskich dylematów

Hanna Paszko 

członek Komisji Etyki przy NRPiP

Godności chorego z wielkim taktem strzegące polskie pielęgniarki i położne każde-
go roku tak samo przybliżają się do okrytych tajemnicą świątecznych dni i nocy. Nieza-
leżnie od okoliczności, od ilości przepracowanych lat w zawodzie, od sytuacji w kraju 
i na świecie oraz od atmosfery panującej w pracy, trwają aktywnie czekając. Czekają 
z przyjemnym wątkiem radosnej serdeczności w sercu na zbliżające się święta Bożego 
Narodzenia. Czekają na Nowy Rok pojawiający się na kalendarzowych kartkach zaraz 
po świętach. Świadomość upływających dni zaprasza każdą i każdego z nas (właśnie 
w tym pięknym czasie!) do szczególnej czułości, do odnawiania znajomości, do wysy-
łania życzeń przepełnionych ciepłem serca i nadzieją na lepsze jutro. A otrzymywane 
życzenia są dowodem, że ktoś o nas pamięta i myśli. To bardzo ważne, bo życzliwość 
i przyjaźń innych ludzi czyni nasze życie lepszym i radośniejszym. 

Niech więc i w tym roku (pomimo trud-
ności i niepokoju) świąteczne życzenia będą 
wszechobecne, niech ich nie zabraknie dla 
nikogo. Niech blask Tajemnicy Bożego Na-
rodzenia dociera do serca każdego człowie-
ka wzbudzając jeszcze więcej miłości do 
bliźniego, a pogoda ducha niech rozprasza 
smutki codzienności. 

Równocześnie rodzą się pytania: jak w 
trwającym aktualnie niepokoju pogodzić 
świąteczno – noworoczną radość z ogro-
mem codziennego wysiłku połączonego ze 
stałym stresem w pracy i w domu? Skąd 
czerpać nowe siły do pozytywnego patrze-
nia na świat, na ludzi cierpiących? Piętrzą-
ce się nieustannie trudy życiowego trwania 
swoim rozmiarem straszą wiele osób, także 
w naszym środowisku zawodowym. I nie ma 
w tym niczego nieodpowiedniego. Przecież 
trauma wywołana niedawnym, pełnym po-
święcenia dyżurowaniem z powodu pan-
demii COWID-19 oraz poniesionymi z tego 
powodu konkretnymi stratami trwa nadal. 
Dodatkowo, tuż za granicą naszego kraju 
od kilku miesięcy straszna wojna spędza 
wszystkim ludziom sen z powiek. Ona doty-
ka bardzo realnie każdego człowieka. Pod-
nosi poziom stresu, nakazuje czujność oraz 
stałą gotowość do jeszcze bardziej wydaj-
nej pracy. W tej około świątecznej zadumie 
zastanawiam się kto pomoże przynoszącym 
ulgę w cierpieniu? Kto wesprze polskie pie-
lęgniarki i położne? Te odważnie wspierają-
ce, czuwające, gotowe do poświęceń, ratu-
jące życie i zdrowie ludzi. 

„A lulaj – że mi, Jezuniu lulaj – że mi, lulaj,
Daj, niech Ci rączęta cieplutko otulę .
Nie świergocz – że tak wesoło – lulaj – że, mi 
lulaj –
Bo obudzisz uśpioną tam w kącie Matulę. 
Zamknij, zamknij śliczne oczka, jeszcze wcze-
śnie, wcześnie –
Słyszysz jak wołek, osiołek postękują we śnie? 
A nie śmiej się tak głośno – ciszej Mały, 
ciszej, 
Bo Cię na złotym Tronie zły Herod usłyszy !

Już zasnęło i bieleje wśród miękkiego sia-
na, 
Śpij Panienko Najmilejsza, chociażby do 
rana. Najszczęśliwszą mi dałaś, najła-
skawszą godzinę –
Śpij, już ja Twoje Dzieciątko spowinę, za-
winę 

/ Hanna Chrzanowska „Kolenda” /. [1]

Na dyżurze świątecznym należy pracować ze 
zdwojoną siłą, czujnością i ostrożnością. Równo-
cześnie, pamiętając o Bożym Narodzeniu trzeba 
panować nad emocjami, przynosić ulgę w cier-
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pieniu, nawet jeśli zbliżać się będzie czyjaś 
ostatnia godzina życia – w chwili, gdy inni ludzie 
będą świętować śpiewając kolędy. To są bardzo 
trudne, niezapomniane momenty. Nie można 
ich porównywać z innymi przeżyciami. Każ-
dy świąteczny dyżur jest wielką niewiadomą, 
przynosi zdarzenia, które trudno przewidzieć. 
A ich tryb natychmiastowego postępowania 
często wymyka się poza opisy podręcznikowe 
i opracowane procedury. Dlatego zawodową 
niezwykłością jest to, że słowa zapisane w Ko-
deksie Etyki Zawodowej nakazujące czujność 
i sumienność, nadal nie zniechęcają lecz moty-
wują, by: „Nieść pomoc każdemu człowiekowi 
bez względu na rasę, wyznanie religijne, na-
rodowość, poglądy polityczne, stan majątkowy 
i inne różnice„.[2]. 

Inspirują i zachęcają, chociaż trud dyżuro-
wego świątecznego zabiegania potrafi  odebrać 
cały zgromadzony zapas sił fi zycznych i psy-
chicznych. 

Kto chociaż jeden raz dyżurował w czasie 
świąt, w oderwaniu od swoich najbliższych, 
wie, jak bardzo potrzebne są podczas świą-
teczno – noworocznej radości ręce do pracy. 
Jak bardzo potrzebna jest profesjonalna wie-
dza, sprzęt oraz wszystko to, co pomaga po-
trzebującym. Choroba nie wybiera, nie uzna-
je dni świątecznych, nie pozwala na odłożenie 
działań ratujących życie „na potem„! A czło-
wiek cierpiący oczekuje pomocy i fachowej 
pielęgnacji w godzinie swojej niedoli, która 
nadchodzi niezależnie od pory dnia. Bardzo do-
brze pamiętam jak sama, przed każdym świą-
tecznym dyżurem (szczególnie przed dyżurem 
w czasie Wigilii) zadawałam sobie pytania: czy 
i tym razem wystarczy mi sił i potrzebnej za-
wodowej sprawności, czy nie zawiodę? 

Nasze rodziny rozumiejące ten wyjątkowy 
rodzaj zawodowej działalności wiedzą, że pra-
ca pielęgniarek i położnych w najtrudniejszych 
dla ludzi i świata chwilach jest szczególnym za-
szczytem. Jest wyrzeczeniem i poświęceniem. 
Elementem, który angażuje mocno emocje. Bo 
troszcząc się o chorych nie można zapomnieć o 
najbliższych, o rodzinie, rodzicach, dzieciach. 
Ten zwyczajny lęk o najbliższych, o ich zdrowie 
i przyszłość towarzyszy zawsze każdej pielę-
gniarce i każdej położnej. Chcemy, żeby wszy-
scy byli zdrowi, żeby czekali na nas w radości 
na powrót z pracy i odłożone świętowanie… 
Niestety, bajkowe marzenia o tym, by w święta 
nikt z ludzi nie chorował, nie uległ wypadkowi 
i nie umierał – nie są możliwe do spełnienia… 

W tej szlachetnej pracy przepełnionej miło-
ścią do drugiego człowieka, nie chodzi tylko o 
wykonanie zleconych zadań i o otrzymywane 
wynagrodzenie. I nie jest to żadna nowość. Już 
ponad sto lat temu Władysław Biegański mó-
wił, że - „kto szuka chleba w swoim zawodzie, 
tam chleb może znajdzie ale pustki życia tym 
nie wypełni…”. 

Równocześnie przestrzegał: -
 „Nie będziesz miał zaufania chorego, jeśli 

nie będziesz mu współczuł, gdyż człowiek nigdy 
nie powierza najdroższego swego skarbu, życia, 
osobie, której życzliwości nie jest pewien.” [3].

Chodzi jeszcze o to, aby przybliżając się 
do człowieka chorego odczuwać pewność, że 
działania będą profesjonalne, przyniosą pomoc 
oraz osobistą satysfakcję z dobrze wykonanej 
pracy. Chodzi o wzajemne serdeczne zaufanie, 
które niweluje lęk przed nieznanym a nawet 
lęk przed umieraniem… 

W czasie oczekiwania na święta zastanawia-
my się bardzo indywidualnie jak pracować – 
świętując, by nie ponieść przy tym uszczerbku 
na zdrowiu. I nie stracić potrzebnej w profesjo-
nalnym pielęgnowaniu pogody ducha. Wskazu-
jąca dobre metody pielęgnowania Matka Teresa 
z Kalkuty uważała, że elementami pomocnymi 
w przybliżaniu się do drugiego człowieka są: 
radość w oku i pogoda ducha. – „ Radość od-
bija się w naszych oczach, w naszym sposobie 
mówienia i poruszania się. Pogoda ducha jest 
cechą osób wspaniałomyślnych. Często stano-
wi zasłonę, pod którą ukrywa się życie pełne 
poświęceń. Osoba, która otrzymała ten dar 
sięga zaszczytów doskonałości „ [4] Zgadzam 
się z tym stwierdzeniem. Poświęcenie godne 
najwyższych zaszczytów jest wpisane w profe-
sjonalne pielęgnowanie. 

Człowiek potrzebując pomocy cierpi, boi się 
bólu, diagnozy, bezradności, obcego otoczenia 
związanego z pobytem w szpitalu. Przeżywa 
osobistą udrękę będąc zdanym na drugiego 
człowieka. Wiem coś o tym. Wiem, na przy-
kład, że gdyby nie właściwa pomoc i troskliwa 
pielęgniarska opieka (gdy udar niedokrwien-
ny odebrał mi świadomość i możliwość decy-
dowania o sobie), to mój powrót do sił i do 
zdrowia byłby mocno utrudniony. Pamiętam 
jak mówiono mi, że „ minęły już trzy doby od 
przywiezienia mnie do szpitala „ – ja tego nie 
wiedziałam i nie pamiętałam! Wszystko wokół 
mnie było obce a luka wywołana niepamię-
cią przerażała… Po stopniowym odzyskiwaniu 
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świadomości widziałam pochylające się nad 
moim łóżkiem uśmiechnięte twarze Koleżanek 
Pielęgniarek. Ich serdeczne pełne troski słowa 
przywracały mój obraz dnia. A delikatne dło-
nie, które mnie dotykały sprawiały, że czułam 
powrót do realnego świata. Były to dłonie peł-
ne dobroci i zawodowej pewności. Koleżanki 
cierpliwie, dzień po dniu pytały: czy już widzę, 
czy już słyszę, czy rozumiem, czy poznaję, czy 
coś pamiętam?...To było trudne, bardzo bo-
lało i nadal jeszcze boli. Dzisiaj wiem, że ta 
niespodziewana choroba wymazała na zawsze 
z mojej pamięci całe trzy dni… Dobrze, że tylko 
tyle… Pozostała we mnie stała wdzięczność za 
to, że byłam chorą doskonale pielęgnowaną. 
Moja wdzięczność jest ogromna. Dlatego sta-
ram się mówić ludziom o niezwykłości pielę-
gniarskich działań, które pomagają wrócić cho-
rym do świata ludzi zdrowych. 

Niech słowa zawarte w wierszu Romana 
Mleczko będą częścią moich stałych podzięko-
wań: 

„Twe dłonie 
zamykały się o zachodzie słońca.
Gdy świat tonął w mroku, 
one tworzyły bezpieczną przystań, 
unosząc ku górze świetlany obłok nadziei. 
W nocy życia potrafi ły 
zatrzymać człowieka po stronie Niegasną-
cego Słońca. 
Twoje dłonie strzegły mego życia, 
nie przysłaniając światła.” / [5].

Radość Bożego Narodzenia, niepokoje, pra-
ca i realna, nieprzewidywalna wojna tuż obok 
naszego kraju, wzbudzają zawodowe dylema-
ty. Bardzo różne i niezwykle trudne. Wiemy, 
że historia lubi się powtarzać. Powtórzyła się 
właśnie teraz. Jesteśmy częścią tej powtórki 
i od nas zależy jaką postawę zaprezentuje-
my. Przypomnę jeden z elementów powtórzo-
nej historii, w której bohaterstwo mieszało się 
z codzienną pielęgniarską pracą. To czas drugiej 
wojny światowej, krakowski dworzec kolejowy 
na którym krzyżowały się drogi uchodźców, 
zagubionych i wysiedlanych, oraz ogromne za-
angażowanie pielęgniarek.

 Hanna Chrzanowska pracująca wtedy 
z grupą innych pielęgniarek, w Sekcji Charyta-
tywnej Opieki nad Przesiedlonymi i Uchodźca-
mi, tuż po wojnie napisała, że:

  „Sekcja skupiała grupę pielęgniarek, jak 

to podczas wojny bywało, wprost zawziętych 
w swej pracy. Było to właściwie nieustanne po-
gotowie wobec coraz to większych fal wysie-
dlonych i napływających do Krakowa i wobec 
coraz to nowych niespodzianek obmyślanych 
przez Niemców dla storpedowania prac Sekcji. 
Ale pielęgniarki się nie dały./-/ I trwał wysiłek 
w pomocy, trwało wprowadzanie w pole oku-
panta. /-/ Tylko dzięki społeczeństwu ten wy-
siłek był skuteczny…” [6]. 

 Powtórka jakże podobna - rok 2022, dwo-
rzec kolejowy w Przemyślu i wielu innych mia-
stach, ludzie uciekający przed okrucieństwem 
wojny w Ukrainie oraz równie wielkie zaanga-
żowanie polskich pielęgniarek i położnych. Tak 
jak wtedy – tak i dzisiaj pomoc całego społe-
czeństwa sprawia, że wysiłek był i nadal jest 
skuteczny. Tak jak wtedy – tak i dzisiaj rodzi 
się pytanie: czy wystarczy nam sił, zaanga-
żowania i ludzkiej odwagi? Co za nami, wie-
my. Ale nie wiemy co przyniosą dni następne… 
Trwajmy zatem w nadziei, która jest gwaran-
cją, że poradzimy sobie ze wszystkimi kłopo-
tami. Dobro serc ludzkich jest silniejsze od zła 
i zawsze powraca do tego, który dobro czyni… 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia życz-
my sobie wzajemnej serdeczności, przyjaź-
ni, zrozumienia, pokoju i spokoju. Niech każ-
dy człowiek cierpiący otrzyma na czas naszą 
profesjonalną pomoc. Niech trudne zawodowe 
dylematy będą rozwiązywane w sposób zada-
walający każdą ze stron. Niech zdrowie wszyst-
kich pielęgniarek i położnych będzie pełne, bez 
zawirowań chorobowych, bez stresu i niepo-
trzebnych strat. A uśmiech – podarunek, który 
nic nie kosztuje, niech stale ubogaca twarze 
przynoszących nadzieję… 
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Przez talerz do potrzeb, 
czyli słów kilka o funkcjach jedzenia

mgr Joanna Szczęśniak
Dyplomowany Psycholog, Psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych 

W okresie świąteczno – noworocznym w wielu polskich domach dużo czasu spędza 
się w kuchni (przygotowując posiłki) oraz przy stole, biesiadując wspólnie z bliskimi. 
Grudzień to miesiąc w którym przechodzimy z „nie ruszaj, to na święta” do „zjedz bo 
się zmarnuje” . Dużo naszych myśli i działań związanych jest z tym co, kiedy i z kim 
zjemy. Często nie wyobrażamy sobie świętowania ważnych dla nas okazji bez charak-
terystycznych dla naszego regionu potraw i wspólnego ich spożywania. 

Wszystko co wiąże się z pozyskiwaniem 
pokarmu, jego obróbką i konsumpcją od wie-
ków angażuje ludzkość. Zasiedlanie nowych 
terytoriów, rozwój cywilizacji, tak współpraca 
jak i konfl ikty mają najczęściej w tle kwestię 
dostępu do szeroko pojętych dóbr konsump-
cyjnych. Dlaczego nieograniczony dostęp do 
pokarmu jest taki ważny i jakie funkcje poza 
stricte fi zjologicznymi spełnia on w życiu jed-
nostek i społeczeństw? Przyjrzyjmy się zatem 
jedzeniu w aspekcie zaspokajania ludzkich po-
trzeb i spróbujmy odpowiedzieć sobie na pyta-
nie kiedy sięgamy po pożywienie aby zaspoko-
ić realny głód, a kiedy jest to uwarunkowane 
innymi czynnikami. Co sprawia, że sięgamy 
po jedzenie, w jaki sposób regulujemy ilość 
i jakość spożywanych posiłków i jakie (często 
nieświadome) skojarzenia mamy z procesem 
jedzenia.

Najbardziej oczywistą rolą jedzenia jest za-
spokajanie realnego głodu (łaknienia), co sy-
tuowałoby je na samym dole znanej hierarchii 
potrzeb stworzonej przez Abrahama Maslowa.
Fizjologiczne mechanizmy zachodzące w ludz-
kim ciele stymulują do zachowań służących 
dostarczeniu sobie składników odżywczych 

niezbędnych do funkcjonowania organizmu. 
Chyba w najczystszej formie ta rola jedzenia 
występowałaby u nowonarodzonych dzieci, 
które po prostu głośnym krzykiem domaga-
ją się pokarmu. Po czym najedzone zasypiają 
pozwalając podwzgórzowym ośrodkom głodu 
i sytości działać bez przeszkód. Dość szybko 
jednak do tej podstawowej funkcji jedzenia 
dołączają kolejne, z wyższych poziomów hie-
rarchii potrzeb.

Dziecko zaczyna kojarzyć pokarm z blisko-
ścią, poczuciem bezpieczeństwa i matczynej 
troski. 

I tu wkraczamy już w obszar potrzeb psycho-
logicznych i społecznych człowieka wchodząc na 
wyższe poziomy symbolicznego trójkąta. 

Dość szybko można zaobserwować, że je-
dzenie jest w rodzinnym życiu bardzo ważne. 
Konieczność regularnego karmienia niemowla-
ka reguluje rytm życia codziennego, w przed-
szkolu mamy odbierając swoje dziecko często 
pytają o to, co w ich odczuciu najważniejsze: 
„czy ładnie zjadł?”. 

W tym i późniejszym czasie smaki i gusta 
dzieci często spędzają sen z oczu zatroskanych 
matek, bo ich pociecha nie lubi warzyw, albo 
nie chce jeść mięsa. Zmieniające się smaki na-
stolatka bywają kolejnym powodem do kłótni 
i jeszcze jednym polem do podkreślania swo-
jej odrębności i niezależności adolescenta: „nie 
będę tego jadła bo to tuczące, nie zjem nicze-
go czerwonego, preferuję witarianizm”… 

Sporo czasu musi upłynąć zanim syn czy 
córka zatęskni za mamusiną, ciepłą zupką.

W toku rozwoju rodzice swoimi reakcjami 
i zachowaniami w dużym stopniu wpływają na 
stosunek dziecka do wszelkich sfer jego funk-
cjonowania – także do jedzenia, kształtując 
jego sposoby zaspokajania potrzeb z pozio-
mów bezpieczeństwa, miłości i przynależności.

Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy je-
dzenie jest włączone w system kar i nagród za-
równo jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, jak 
i w późniejszym czasie – w odniesieniu do sie-
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bie jako dorosłego. Rodzice często aby wzmac-
niać pożądane zachowania dziecka obiecują 
np. lody czy wizytę w McDonaldzie.

 Mogą też karać nieposłuszeństwo np. bra-
kiem deseru. Jedzenie byłoby tutaj narzędziem 
w procesie wychowawczym, pozytywnym 
lub negatywnym wzmocnieniem. Większość 
z nas kojarzy:„nie będzie słodyczy jak nie zjesz 
obiadu”, „w nagrodę za dobre stopnie pójdzie-
my na frytki”, „jeśli będziesz się tak niegrzecz-
nie zachowywać nie będzie żadnej pizzy”.

Taki system może też być obecny w życiu 
dorosłym kiedy nagradzamy się za dobrze wy-
konaną pracę ulubionym posiłkiem, a karzemy 
odmówieniem sobie kawałka ciasta np. z po-
wodu zbyt krótkiego treningu. 

Jedzenie może też być symbolem podpo-
rządkowania i uległości, które później prze-
kształca się w rodzaj powinności i odpowie-
dzialności – jak wtedy kiedy trzeba wszystko 
zjeść z talerza, bo nic się nie może zmarnować 
albo kiedy przejawem bycia grzecznym dziec-
kiem jest zjadanie każdego rodzaju pokarmu 
bez marudzenia – niezależnie od tego czy 
smakuje czy nie. Wtedy gotowi jesteśmy przy-
jąć ilość kalorii przekraczającą nasze zapotrze-
bowanie i skutecznie zlekceważyć sygnały pły-
nące z podwzgórzowego ośrodka sytości , bo 
gdy „ma się dar Boży zmarnować, lepiej zjeść 
i odchorować”. 

Ta konieczność „przełykania” wszystkiego 
może też zostać rozszerzona na inne obszary – 
także te mniej dosłowne: kiedy trzeba wszystko 
przyjąć, „przełknąć zniewagę”, złość czy przy-
krość. Czasem także trzeba połykać łzy, aby nie 
wypłynęły na zewnątrz i nie sprawiły innym kło-
potu i zawodu. Takie „przełykanie” wszystkiego 
może mieć fatalne skutki dla zdrowia psychicz-
nego kiedy wreszcie, w którymś momencie 
skumulowane emocje dochodzą do głosu, albo 
kiedy już opadamy z sił próbując je za wszelką 
cenę zatrzymać i kolejny raz „przełknąć”.

Jednak chyba najbardziej rozpowszechnio-
nym skojarzeniem jest utożsamianie jedzenia 
z pocieszeniem, reduktorem frustracji, polep-
szaczem nastroju. Często w chwilach smut-
ku sięgamy po coś słodkiego. „Czekolada nie 
pyta, czekolada rozumie”. 

Czasami jedzenie może być też sposobem na 
redukcję lęku albo rekompensowanie poczucia 
samotności.Daje też chwilową ulgę zmniejsza-
jąc napięcie psychicznie związane z tymi sta-
nami niesłusznie utożsamianymi z odczuciem 
głodu. Pustka emocjonalna zostaje „umiejsco-
wiona” w pozornie pustym żołądku. Niestety 
nawet ogromna ilość słodyczy nie zalepi sfru-
strowanych potrzeb, nie da trwałego poczucia 
bezpieczeństwa czy akceptacji. Tak jak kolejny 
kieliszek wina nie rozpuści dawnego cierpienia 
i nie ukoi lęku. A jednak często kolejny raz pró-
bujemy nimi uzyskać choć chwilową ulgę.

Kiedy jedzenie jest sposobem radzenia so-
bie ze stresem i nieakceptowanymi uczuciami 
lub służy zaspokojeniu innych niż fi zjologicz-
nych potrzeb, mówimy wtedy o tak zwanym 
odżywianiu emocjonalnym (emotionaleating).
Prowadzi ono do sięgania po produkty spożyw-
cze (najczęściej kaloryczne). Wtedy zwykle 
głód pojawia się nagle i często jest on zwią-
zany z zapotrzebowaniem na jakiś konkretny 
produkt żywnościowy, który trzeba zjeść za-
raz, natychmiast. 

Podobnie bezrefl eksyjnie sięgamy z nudów 
po chrupki czy orzeszki tylko po to, aby czymś 
zająć ręce. Proces jedzenia staje się wtedy wy-
pełniaczem czasu i kończy się zazwyczaj nie 
w momencie napełnienia żołądka, a wówczas 
gdy w paczce z przekąską zobaczymy dno. 
Czasem jemy także aby odwlec zajęcie się 
czymś, na co nie mamy ochoty, albo gdy cze-
kające nas zadania są frustrujące i rutynowe. 
Kluczowy wydaje się tu być zatem także nasz 
odpowiedni do potrzeb rozkład dnia i obecność 
satysfakcjonujących wyzwań w naszym życiu. 

Jemy również, gdy chcemy zabić czas, np. 
czekamy na coś a także gdy odkładamy coś na 
później - pisanie pracy czy artykułu  , ucze-
nie się do egzaminu, czy mobilizowanie się do 
umycia okien, albo prasowania.

Jedzenie może być także jedynym sposo-
bem zadbania o siebie, kiedy pojawia się po-
czucie, że nikt inny o nas nie dba, że zawsze 
my musimy być dla innych, a nikt nie troszczy 
się o nas. Szczególnie może to być znaczące 

Witarianizm to dieta polegająca na je-
dzeniu produktów żywnościowych niepod-
danych obróbce termicznej. Podstawową 
zasadą witarianizmu jest niepodgrzewanie 
jedzenia do temperatury powyżej 42 stop-
ni Celsjusza. Wykluczone są również dania 
i produkty wysokoprzetworzone.Zwolenni-
cy witarianizmu uważają, że gotowanie po-
traw niszczy enzymy, witaminy i składniki 
mineralne zawarte w warzywach, owocach i 
innych produktach żywnościowych.
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w przypadku zawodów związanych z opieką 
nad innymi (tu mam na myśli między innymi 
właśnie pielęgniarstwo, położnictwo czy szero-
ko rozumianą opiekę nad dziećmi czy osobami 
starszymi). Pojawić się wtedy może potrzeba 
zaopiekowania się także sobą, zrekompenso-
wania sobie wyrzeczeń zawodowych (kiedy 
trzeba czasowo zrezygnować ze swoich po-
trzeb, aby zaspokoić cudze) także poprzez na-
karmienie siebie,a nie innych.

Od dawna wiadomo również, że przez żo-
łądek można trafi ć do serca. Karmienie bywa 
przejawem miłości, troski i opieki i służyć za-
spokajaniu tych właśnie potrzeb. Ukochaną 
osobę można rozpieszczać poprzez dogadzanie 
jej podniebieniu wykwintnymi potrawami, albo 
poprzez obdarowywanie np. czekoladkami. Nie 
od dziś wiadomo również, że jedzenie pomaga 
w zdrowieniu – zarówno dosłownie (wykorzy-
stując prozdrowotne właściwości różnych pokar-
mów) jak i symbolicznie;-), kiedy odwiedzając 
kontuzjowanego kolegę współczujemy mu nogi 
w gipsie i obdarowujemy go słodyczami i owo-
cami. 

Czasami jedzenie lub odmawianie sobie 
pokarmów związane jest z potrzebą kontro-
li. Dzieje się tak kiedy jest to jedyny (w od-
czuciu danej osoby) obszar, w którym może 
w pełni decydować o sobie. Odmawianie sobie 
jedzenia może być przejawem buntu przeciw 
narzucanym wymaganiom albo sposobem na 
pokazanie ukrytego cierpienia. Analogicznie 
nadmiarowe jedzenie może wiązać się z po-
czuciem, że tylko w tym zakresie nie trzeba się 
kontrolować –można pozwolić sobie na swobo-
dę i bezkrytyczne zaspokajanie swojego nie-
pohamowanego apetytu, który przestaje mieć 
cokolwiek wspólnego z realnym głodem. Staje 
się jednak jedynym obszarem, w którym moż-
na „być sobą” i nie kontrolować swoich popę-
dów, które we wszystkich innych sferach by-
wają zablokowane.

Spożywanie posiłków jest również ściśle 
związane z poczuciem przynależności w aspek-
cie zarówno szerszym: kulturowym, jak i węż-
szym: podtrzymywania konkretnych interakcji 
społecznych.

Bycie członkiem danej grupy może powo-
dować powstrzymywanie się od konsump-
cji określonych produktów albo uczestnictwo 
w spotkaniach towarzyskich, których częścią 
jest jedzenie tradycyjnych potraw. Spożywanie 
pokarmów jest czynnością społeczną, towarzy-
szy wielu rytuałom i obrzędom.Jest wpisane w 
naszą kulturę, której podporządkowujemy się 
nieraz zupełnie bezrefl eksyjnie poddając się 
presji np. picia alkoholu w sytuacji, która tego 
„wymaga”. Wiele osób nadal nie wyobraża so-
bie wesela bez barszczyku o północy albo jubi-
leuszu bez tortu.

Równocześnie jednak wspólne posiłki mogą 
integrować rodzinę i czasem w codziennej 
gonitwie są jedynym momentem, w którym 
można się naprawdę zobaczyć i porozmawiać. 
O ile oczywiście jest to prawdziwe spotkanie 
a nie tylko pozorna integracja, czy konieczność 
„przykrycia” wspólnym posiłkiem konfl iktów ro-
dzinnych, które nadal pozostają nierozwiązane.

Rodzaj wybieranych pokarmów może być 
też traktowany jako oznaka prestiżu albo przy-
należności do określonych grup społecznych. 
Znajomość francuskiej kuchni czy deklarowa-
na miłość do sushi mogą budzić skojarzenia 
z byciem „światowym” i świadomym aktual-
nych trendów. I w konsekwencji budować taki 
obraz siebie w oczach swoich i innych ludzi. 
Zaproszenie znajomych na gateau au chocolat-
fondantczy escargot a la bourguignonie może 
być traktowane jako przejaw wysokiej pozycji, 
zamożności i wykwintności gospodarzy.

Czyli zas pokajać potrzeby z najwyższych 
szczebli hierarchii potrzeb. Podobnie jest na 
przykład ze stosowaniem diety wegetariań-
skiej, czy frutarianizmem, które nie tylko włą-
czają daną osobę w określoną społeczność 
jedzących podobnie, ale też mogą wiązać się 
z określonym stylem życia i poczuciem więk-
szej odpowiedzialności za planetę i jej wszyst-
kich mieszkańców.Działo by się też tak w przy-
padku osób deklarujących świadome, zdrowe 
odżywianie - byłby to wtedy element „stawa-
nia się lepszym czy zdrowszym człowiekiem”, 
czyli procesu ściśle związanego z potrzebą sa-
morozwoju. 

Frutarianizm –sposób odżywiania, będą-
cy skrajnie restrykcyjną odmianą weganizmu, 
w której dopuszcza się spożywanie wyłącznie 
surowych owoców, orzechów i nasion. Frutaria-
nie są także witarianami, to znaczy odrzucają 
gotowanie i inne formy obróbki termicznej. 

Znajomość funkcji jaką pełni jedzenie w na-
szym życiu pozwala bardziej świadomie korzy-
stać z pożywienia. To, w jakich sytuacjach się-
gamy po jedzenie, czym ono jest dla nas, na ile 
nam służy a na ile szkodzi jest istotne dla rozu-
mienia siebie i swoich zachowań konsumpcyj-
nych.Szczególnie ważne by to było jeśli chodzi 
o działania niekorzystne dla nas i kształtujące 
negatywny obraz siebie. Większa świadomość 
swoich uczuć i potrzeb (także tych, które za-
spokajamy poprzez jedzenie) pozwala nam wy-
rażać emocje i zaspokajać pragnienia w ade-
kwatny sposób. W konsekwencji możemy mieć 
wpływ na to co, kiedy i w jakich ilościach spo-
żywamy słuchając swojego ciała i będąc uważ-
nym na jego realne potrzeby. A to przekłada się 
bezpośrednio na nasze zdrowie i samopoczucie. 
Zatem jedzmy świadomie i smakujmy nie tylko 
pożywienie, ale i nasze życie 

Piśmiennictwo u autorki.

Frutarianizm –sposób odżywiania, będą-
cy skrajnie restrykcyjną odmianą weganizmu, 
w której dopuszcza się spożywanie wyłącznie 
surowych owoców, orzechów i nasion. Frutaria-
nie są także witarianami, to znaczy odrzucają 
gotowanie i inne formy obróbki termicznej. 
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Kształcenie podyplomowe realizowane w ramach 
projektu numer POWR.07.01.00-00-0004/22 pn. 

Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, 
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 

(PO WER 2014-2020) fi nansowany 
z Europejskiego Funduszu Społecznego

dr n. o zdr. Hanna Dobrowolska – 
Kierownik Działu Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Katowicach 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach od września 2022 roku realizuje kształ-
cenie podyplomowe w ramach Projektu fi nansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Liderem Projektu jest Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. W ramach pierwsze-
go etapu zaplanowano 15 edycji kursów specjalistycznych, które w znacznej większości zostały 
zakończone. Liczba uczestników na każdej edycji wynosi 25-35 osób. Uczestnicy otrzymują 
materiały biurowe (pendrive, notes, teczka, długopis), materiały dydaktyczne (książka) oraz 
catering na czas trwania zajęć teoretycznych. Ponadto do każdej edycji kształcenia zaplanowano 
zakup środków dydaktycznych odpowiadających tematyce kursu np. Pocket Mask, Smart Band, 
Stetoskop. Zajęcia prowadzone są w podmiotach leczniczych na terenie działania OIPiP w Kato-
wicach. Zapisy na kursy odbywają się w systemie SMK. Poniżej zestawienie kursów zrealizowa-
nych i zaplanowanych do końca stycznia 2023 roku.

Nazwa Kursu Termin 
Realizacji

1 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Łaziska/Bytom 08.09 – 07.10.2022

2 Resuscytacja oddechowo-krążeniowo noworodka – Ła-
ziska Górne 29.10 – 10.11.2022

3 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiografi czne-
go u dorosłych  – Łaziska Górne/Tychy

03.10 - 25.10.2022

4 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Łaziska Górne/
Zabrze

06.10 - 10.11.2022

5 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiografi czne-
go u dorosłych  – Sosnowiec

07.10 - 30.10.2022

6 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiografi czne-
go u dorosłych  – Łaziska Górne/Tychy 02.11 - 28.11.2022

7 Wywiad i badanie fi zykalne - Sosnowiec 28.10.2022 – 25.11.2022
8 Wywiad i badanie fi zykalne - Sosnowiec 26.11.2022 - 27.01.2023

9 Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego me-
chanicznie - Sosnowiec

05.11 - 10.12.2022

10 Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego me-
chanicznie - Sosnowiec

17.12.2022 - 28.01.2023

11 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiografi czne-
go u dorosłych  – Łaziska Górne/Zabrze 03.01.2023 – 31.01.2023.

12 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Bytom 14.11.2022-15.12.2022

13 Resuscytacja oddechowo-krążeniowo noworodka – 
Łaziska Górne 25.11 – 14.12.2022

14 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Gliwice 03.12.2022 – 09.01.2023

15 Komunikowanie Interpersonalne w pielęgniarstwie Kurs planowany w miesią-
cu grudzień/styczeń 2023
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Relacja z XIII  Ogólnopolskiej 
konferencji naukowo-szkoleniowej

„NOMED 2022”
oraz 

IXX „Żywienie enteralne i parenteralne 

W dniu 23.09.2022 roku zorganizowano XIII Ogólnopolską konferencję naukowo-
-szkoleniową „NOMED 2022” oraz IXX „Żywienie enteralne i parenteralne ” przez  
Zespół ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działający w ramach Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach pod patronatem Polskiego Towarzystwa  Pie-
lęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach. Uroczystego otwarcia konferen-
cji i przywitania uczestników dokonała mgr Iwona Woźniak – przewodnicząca komi-
tetu organizacyjnego.

Podczas konferencji przedstawiono nastę-
pujące referaty:

  „Idzie rak nieborak ” – Dariusz Pysz 
- Waberski, (Katedra Onkologii i Radio-
terapii Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach Katedra Psychopa-
tologii Uniwersytetu im. Jana Długosza 
w Częstochowie, WSB – National-Louis 
University),w swoim wystąpieniu zwró-
cił uwagę, że są choroby nobliwe i są 
choroby wstydliwe. Nowotwory złośliwe 
z pewnością zaliczają się do pierwszej 
grupy. Budzą wiele skrajnych emocji 
i postaw – zarówno personelu medycz-
nego, pacjentów, ich rodzin, jak również 
massmediów. I choć choroby nowotwo-
rowe znane są od czasów starożytnych 
to nigdy dotąd nie budziły tyle emocji 
i kontrowersji. Owiane są licznymi ste-
reotypami dotyczącymi wieku i płci pa-
cjentów, metod leczenia, spisków kon-
cernów farmaceutycznych, a nawet ta-
kimi, które twierdzą, że nowotworów nie 
ma. Jednak niezależnie od czasów czy 
stanowisk poszczególnych grup stano-
wią źródło lęku. Lęk ten dotyczy niskie-
go poziomu wiedzy, niewłaściwego stylu 
życia, niekorzystaniu z badań profi lak-
tycznych, jak również społecznych i me-
dialnych mitów nt. skuteczności metod 
leczenia oraz przeżywalności chorych. 
Diagnoza choroby nowotworowej budzi 
u pacjentów również obawy o przeżycie, 
o jakość życia, troskę o najbliższych, lęk 
przed zmianą wizerunku, roli życiowej 
i zawodowej. Przekłada się to na sposo-
by pojmowania choroby. Część pacjen-
tów traktuje chorobę jako przeszkodę 
do pokonania, inni jako karę za grzechy 
albo karę za nieodpowiednie życie, dba-

nie o zdrowie czy nieodpowiednie relacje 
z innymi. Dla niektórych pacjentów jest 
to również zaszyfrowana informacja, 
a dla innych może to być problem jak 
inny, konieczny do rozwiązania. Postawy 
te wpływają nie tylko na jakość życia i 
stan psychiczny pacjenta, ale również 
przyczyniają się do powodzenia tera-
pii onkologicznej. Dowodzi to przede 
wszystkim tego, że sposób rozumienia 
choroby i aktywny udział w zmaganiu się 
z nią przekłada się na jakość codzienne-
go życia, jak i większą skuteczność te-
rapii onkologicznej. Jak mawiają onko-
lodzy: rak to nie wyrok, rak to choroba, 
a choroby się leczy!

  „Leczenie multidyscyplinarne w cho-
robie nowotworowej ” – Dariusz Pysz 
- Waberski, (Katedra Onkologii i Radio-
terapii Śląskiego Uniwersytetu Medycz-
nego w Katowicach Katedra Psychopa-
tologii Uniwersytetu im. Jana Długosza 
w Częstochowie, WSB – National-Louis 
University),

choroba nowotworowa jest współcześnie 
defi niowana w kontekście psychosoma-
tycznym. Istotną rolę odgrywają czyn-
niki genetyczne, jak i środowiskowe – 
styl życia, funkcjonowanie psychiczne, 
sport, sen i wypoczynek, ale również 
jakość powietrza, wody i spożywane-
go jedzenia. Diagnoza nowotworu zło-
śliwego jest wydarzeniem niezwykle 
trudnym dla pacjentów. Jest rodzajem 
żałoby po życiu, w którym nie było cho-
roby nowotworowej. Rozumienie choro-
by nowotworowej jako kryzysu, traumy 
czy żałoby przyczyniło się do rozwijania 
idei leczenia multidyscyplinarnego. Kon-
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cepcja ta zakłada, że obok klasycznych 
metod leczenia nowotworów (systemo-
wych i miejscowych) kluczowe jest dba-
nie o stan psychiczny pacjentów, spo-
sób ich odżywiania, sen i wypoczynek, 
odpowiednią aktywność fi zyczną oraz 
rehabilitację po zabiegach operacyjnych 
i aktywizację w życiu społecznym i za-
wodowym. Badania naukowe i praktyka 
kliniczna potwierdziły, że prowadzenie 
pacjentów onkologicznych w zespołach 
multidyscyplinarnych przyczyniają się do 
lepszych efektów leczenia, wpływają na 
ogólną jakość życia oraz radzenie sobie z 
chorobą nowotworową. Ponadto pacjenci 
czują się bardziej podmiotowo traktowa-
ni i ich motywacja do leczenia oraz wiara 
w leczenie wielospecjalistyczne wpływa 
korzystnie na codzienne funkcjonowa-
nie. 

  „Człowiek jak holobiont ” – Prof. dr 
hab. Piotr Skubała,(Uniwersytet Śląski 
w Katowicach Wydział Nauk Przyrodni-
czych Instytut Biologii, Biotechnologii 
i Ochrony Środowiska ),

Ciało człowieka jest dzisiaj opisywane jako 
biologiczna sieć złożona z komórek gospoda-
rza i bilionów mikroorganizmów. Nasze ciało 
to nie tyle biont (istota żywa), ale holobiont. 
Kilkanaście razy więcej komórek naszego cia-
ło to komórki mikroorganizmów. Najwięcej 
– 100 bilionów - jest ich w ludzkich jelitach.  
Nasza skóra jest zasiedlona przez kilka bilio-
nów bakterii. Najwięcej jest ich pod pachami, 
w pachwinach oraz między palcami nóg. Na 
1 cm2 w tych okolicach naszego ciała może 
ich być milion. W jamie ustnej znajdziemy 
10 miliardów bakterii, a w gardle i nosie 
– 100 milionów. Biorąc pod uwagę ciężar, mi-
krobiota jelitowa stanowi  około 2-2,5 kg na-
szej wagi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę geny, 
to przewaga mikroorganizmów jest jeszcze 
większa. Mikrobiota jelitowa posiada ponad 
100 razy więcej genów niż nasz „ludzki” ge-
nom. W naszym ciele żyją jeszcze bakteriofagi 
związane z bakteriami i archeonami. Ich liczbę 
szacuje się o rząd wielkości wyższą niż liczba 
bakterii.

Nasz organizm to „superorganizm”, gdzie 
mikroorganizmy nadają mu cechy, których 
sam nie byłby w stanie rozwinąć. Mikroorga-
nizmy człowieka dysponują możliwościami po-
rozumiewania się nie tylko pomiędzy sobą, ale 
również mogą prowadzić molekularny dialog 
z komórkami gospodarza. Wielokierunkowa 

sieć powiązań, poprzez którą możliwe jest 
przesyłanie sygnału i porozumiewanie się bak-
terii z bakteriami, bakterii z gospodarzem i go-
spodarza z bakteriami sprawia, że mikroorga-
nizmy wraz z komórkami gospodarza tworzą 
kompleksowy interaktywny ekosystem decy-
dujący o wielu różnych procesach biologicz-
nych, w tym o zdrowiu lub o chorobie. Każdy 
z nas ma, porównywany do odcisków palców, 
unikatowy zestaw mikroorganizmów.  

Mikroorganizmy w naszym ciele pełnią wie-
le ważnych funkcji, m.in. chronią przed pato-
genami, produkują witaminy, pobudzają doj-
rzewanie układu odpornościowego, regulują 
metabolizm, pomagają trawić i przyswajać 
związki, których organizm ludzki nie potra-
fi  rozłożyć i regulują motorykę jelit. Sterują 
nawet poziomem hormonu szczęścia, czyli se-
rotoniny. Pośredniczą w wysyłaniu sygnałów 
głodu, pragnienia i zmęczenia. Potrafi ą też 
rozkładać szkodliwe dla nas toksyny, ograni-
czać wchłanianie szkodliwego cholesterolu. Od 
nich zależy produkcja enzymów. Zaburzenia w 
mikrobiocie jelitowej mogą przyczynić się do 
rozwoju wielu poważnych schorzeń – nie tylko 
układu pokarmowego, ale też chorób metabo-
licznych, jak otyłość i cukrzyca typu 2, alergii 
i astmy, chorób autoimmunizacyjnych i zapal-
nych (w tym choroby Leśniewskiego-Crohna) 
oraz zaburzeń neurologicznych, a nawet psy-
chicznych, jak autyzm. Wa żnym jest zróżnico-
wanie mikrobioty. Tak na przykład zauważo-
no, że małe jej zróżnicowanie to zwiększona 
skłonność do atopowego zapalenia skory. 

Nasze ciało zasiedlają również grzyby. 
Największą różnorodność gatunkową zaob-
serwowano na piętach (80 gatunków) oraz 
w okolicach paznokci i w przestrzeniach mię-
dzy palcami (40-60 gatunków). Nieco uboższe 
są nasze ramiona, zamieszkane przez 18 do 
32 gatunków. Tułów okazał się bardzo jedno-
rodny pod względem bogactwa gatunkowego 
(od 2 do 10 gatunków). W większości wypad-
ków grzyby te są komensalami. Nasze ciało 
zamieszkują również roztocze, a konkret-
nie na stałe jeden gatunek nużeniec ludzki. 
Oczyszcza on nasze ciało ze szkodliwych bak-
terii, martwego naskórka i - nadmiaru wydzie-
liny gruczołów łojowych. O pasożytach zaczęło 
się mówić, że są swego rodzaju transplanto-
wanym organem. Całkowite pozbycie się ich 
skutkuje groźnymi chorobami autoimmunolo-
gicznymi. Żyjemy w symbiozie z niezliczonymi 
mikroorganizmami, nasza samowystarczal-
ność jest mitem. Są one naszymi naturalny-
mi sprzymierzeńcami, którzy ewoluowali wraz 
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z nami przez setki tysięcy lat. To „strategicz-
ne przymierze”, swoista symbioza ssaków 
i bakterii trwa już miliony lat i jest gwarantem 
dalszego istnienia. Gdzie kończymy się my, 
a zaczynają nasze symbionty? To źle posta-
wione pytanie. Mikroorganizmy są częścią nas. 
Bez nich przestalibyśmy istnieć.

 „Bariery przedsiębiorczości publicz-
nej w jednostkach ochrony zdrowia 
” – mgr Aleksandra Swałek, (Uniwersy-
tet Ekonomiczny w Katowicach) W swo-
im wystąpieniu autorka zwróciła uwagę 
na możliwość wykorzystania zarządza-
nia przedsiębiorczego w organizacjach 
ochrony zdrowia. Specyfi ka publicznych 
podmiotów medycznych, zwraca uwagę 
na konieczność zwiększenia skuteczności 
i efektywności ekonomicznej przy jed-
noczesnym zaspokojeniu rosnących po-
trzeb pacjentów. W ramach publicznego 
systemu ważne staje się coraz częściej 
poszukiwanie nowych rozwiązań wy-
korzystywania i pozyskiwania zasobów  
gwarantujących prawidłowe działanie, 
realizację zadań przy jednoczesnym za-
pewnieniu nie tylko świadczeniobiorcom 
satysfakcji, ale także pracownikom god-
nych miejsc pracy. Na podstawie kweren-
dy współczesnych publikacji stwierdzić 
można, że problematyka przedsiębior-
czości publicznej jest w dalszym ciągu 
mało rozpoznawalna i wymaga szersze-
go poznania szczególnie ze względu na 
jej możliwości praktycznych implikacji 
w zarządzaniu jednostkami ochrony 
zdrowia. Chociaż ujęcie Schumpetera 
sięga 1912 rok, uznawane jest za nadal 
aktualne i często przywoływane w lite-
raturze. W jego myśl, przedsiębiorczość 
związana jest z tworzeniem nowej trady-
cji, z twórczą destrukcją. Zdefi niować ją 
można, jako „specyfi czną formę aktyw-
ności człowieka, która wyzwala w nim siłę 
do pokonywania piętrzących się wokół 
przeszkód, własnych poglądów i oporów, 
nieznanych okoliczności oraz pozwala 
sprzeciwiać się określonemu nurtowi”. 
Przedsiębiorczość publiczną można okre-
ślić, jako proces tworzenia wartości dla 
społeczeństwa poprzez wykorzystywanie 
szans. Na podstawie przeglądu literatu-
ry wyróżnić można czynniki, które cha-
rakteryzują zachowania przedsiębiorcze 
w sferze organizacji publicznych: ce-
lowość, innowacyjność, podejmowanie 
inicjatywy, kreatywność, skłonność do 

zmian, otwartość na ryzyko. Z drugiej 
strony koncepcja przedsiębiorczości pu-
blicznej poddana została krytyce. W li-
teraturze również zwrócono uwagę na 
różnice pomiędzy sektorem publicznym 
a prywatnym. Jako główne różnice po-
między przedsiębiorczością organizacji 
należących do sektora publicznego a tych 
z sektora prywatnego, należy wyszcze-
gólnić mniejsze zainteresowanie zyskiem 
oraz mniejszą swobodę działania. Wśród 
czynników utrudniających rozwój przed-
siębiorczości w organizacjach publicz-
nych wymienić można: nadmierną biu-
rokracje, brak mechanizmów konkuren-
cji, brak kontroli zasobów, różnorodność 
i niejednoznaczność celów, konieczność 
konsultacji przed podjęciem decyzji, in-
gerencję polityki w procesy zarządcze, 
nieskuteczne mechanizmy motywacyj-
ne. Niska autonomia pracowników oraz 
słaba baza informacyjna, które są często 
charakterystyczne dla publicznych jed-
nostek ochrony zdrowia stanowią barie-
ry przedsiębiorczości. Wymienić można 
również nisko rozwinięte technologicz-
nie narzędzia, które uniemożliwiają po-
zyskiwanie oraz przepływ informacji. Po 
drugie istnienie niedrożność przepływów 
informacji, a przede wszystkim często 
również dezinformacja, brak informacji 
o wprowadzanych zmianach, brak przy-
gotowania personelu do nowych na-
rzędzi, procedur. Wśród czynników ze-
wnętrznych, jako bariery wskazać na-
leży sferę regulacyjno – prawną, która 
w dużym stopniu ogranicza możliwość 
zarządzania publicznymi jednostkami 
ochrony zdrowia w kierunku podnosze-
nia ich efektywności, przede wszystkim 
uniemożliwiając zarządzanie strategicz-
ne oraz elastyczne zarządzanie opera-
cyjne. Jako przyczynę wskazać można 
znaczną liczbę przepisów prawnych, ich 
nieprzewidywalność w zakresie czasu 
ich ogłaszania, obowiązywania, a także 
niejednoznaczność. Jednak po zidentyfi -
kowaniu czynników hamujących proces 
przedsiębiorczy z udziałem menedżerów 
jednostek ochrony zdrowia można wpro-
wadzić działania przezwyciężające barie-
ry. Zarządzanie przedsiębiorcze wymaga 
u menedżerów ukierunkowania swoich 
działań tak, aby nastawione były na 
orientację strategiczną, wykorzystywa-
nie narzędzi motywowania pracowników, 
wspierania kluczowych kompetencji, 
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kształtowania kultury organizacyjnej. 
W ramach przedsiębiorczości publicznej 
powinno się przede wszystkim promować 
działania związane ze: zwiększeniem au-
tonomii wśród kierownictwa średniego 
szczebla zarządzania, czyli ordynatorów, 
kierowników pomocniczych komórek 
organizacyjnych; wdrażaniem innowa-
cji w zakresie technologii medycznych 
wraz z organizowaniem zewnętrznych 
i wewnętrznych źródeł fi nansowania; 
poszukiwaniem nisz rynkowych w obsza-
rze usług medycznych, z uwzględnieniem 
zmieniających się uwarunkowań demo-
grafi cznych; tworzeniem kultury organi-
zacyjnej sprzyjającej kreatywności oraz 
zaangażowaniu i motywacji pracowników.

 „Diagnostyka i różnicowanie demen-
cji” – dr n. o zdrowiu Iwona Otremba 
- Zawrzykraj 

(Górnośląskie Centrum Medyczne n r7 im. 
Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach-Ochojcu).Ce-
lem wystąpienia była próba odpowiedzi 
na pytanie: dlaczego wykonywanie ba-
dań obrazowych jest niezbędne w prze-
biegu choroby otępiennej?

Defi nicja demencji - grupa chorób mózgu 
o charakterze przewlekłym i postępującym, 
w którym zaburzeniu ulegają wyższe funk-
cje poznawcze, lecz świadomość nie jest za-
burzona. Rozwój  choroby prowadzi do braku 
umiejętności wykonywania podstawowych ak-
tywności życiowych. Epidemiologia demencji: 
ch. Alzheimera 50-60% wszystkich otępień, 
demencja naczyn iowa 20-30%, otępienie z 
ciałami Levy,ego 10-25%, otępienie czołowo-
-skroniowe 10-15%.

Biorąc pod uwagę różnice w patogenezie 
(Ch. A.– odkładanie się w komórkach neuro-
nalnych białka Tau oraz β-amyloidu, w o. na-
czyniowym – naczyniopochodne uszkodzenie 
mózgu, w o. czołowo-skroniowym – zaniki 
w płatach czołowych i w przednich częściach 
płatów skroniowych oraz o.  z ciałami Levy,e-
go - odkładanie się w mózgu patologicznych 
białek) i odrębności w obrazie klinicznym (sko-
jarzenie objawów poznawczych, neuropsy-
chiatrycznych, autonomicznych i ruchowych), 
niezbędna jest diagnostyka różnicowa. Różni-
cowanie nie polega jedynie na wyodrębnieniu 
poszczególnego typu demencji lecz wyklucze-
niu innych chorób t.j.: guz mózgu, zmiany 
pourazowe, wodogłowie, choroba psychiczna 
(schizofrenia, choroba afektywna dwubiegu-

nowa, depresja), choroba Parkinsona. Oprócz 
dokładnego wywiadu od chorego i porówna-
niu z wywiadem od opiekuna niezbędne jest 
badanie neuropsychologiczne, biochemiczne 
oraz badania obrazowe mózgu TK (SPECT - TK 
emisyjna poszczególnych fotonów,  PET - TK 
emisyjna pozytonowa) oraz  MR mózgu.Po-
stawienie pewnej diagnozy jest niezbędne do 
wdrożenia prawidłowego leczenia, edukacji 
opiekuna pod kątem dalszej, najlepszej formy 
opieki nad chorym oraz utrzymania chorego w 
optymalnym stanie jak najdłużej. 

 „Finansowanie i rozliczanie świad-
czeń opieki zdrowotnej z NFZ ” – mgr 
Aleksandra Swałek, (Uniwersytet Ekono-
miczny w Katowicach).W swoim wystąpie-
niu omówiła podstawowe zmiany oraz cele 
obowiązującego od 1 października 2017 r. 
Podstawowego Szpitalnego Zabezpiecze-
nia, czyli tzw. sieci szpitali. Wprowadzone 
w tym czasie zmiany znacząco wpłynęły 
na zasady fi nansowania świadczeń w ra-
mach leczenia szpitalnego. 

  Dla każdego z wyróżnionych 6 poziomów 
zabezpieczenia określono odrębne profi -
le kwalifi kujące pozwalające na przypo-
rządkowanie świadczeniodawcy do da-
nego poziomu zabezpieczenia. Szczegó-
łowe kryteria i warunki zakwalifi kowania 
podmiotu do właściwego poziomu opisa-
ne są Ustawie z dnia 23 marca 2017 r. 
o zmianie ustawy o świadczeniach opie-
ki zdrowotnej fi nansowanych ze środków 
publicznych. Natomiast wykaz świadcze-
niodawców zakwalifi kowanych do po-
szczególnych poziomów systemu pod-
stawowego szpitalnego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej w danym 
województwie znaleźć można w Biulety-
nie Informacji Publicznej Oddziału Woje-
wódzkiego Narodowego Funduszu Zdro-
wia. Ponadto w swoim wystąpieniu mgr 
Aleksandra Swałek omówiła zasady spra-
wozdawania i rozliczania świadczeń zdro-
wotnych w oparciu o Zarządzenia Prezesa 
NFZ wskazując tym samym na mnogość 
przepisów i aktów własnych NFZ, które 
obowiązują podmioty medyczne. 

  „ Albuminy – historia, fi zjologia 
i rola w terapii” – mgr piel. Iwona Woź-
niak, (Przewodnicząca Zespołu ds. Pielę-
gniarstwa Onkologicznego działającego 
w ramach ORPIP w Katowicach, Czło-
nek Sekcji Onkologii Klinicznej Polskiego 
Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, 



36

Dojelitowego i Metabolizmu, Główny Ko-
ordynator Diagnostyki i Leczenia Onko-
logicznego SPSK im. A. Mielęckiego ŚUM  
w Katowicach, Specjalista Pielęgniarstwa 
Onkologicznego, Specjalista Pielęgniar-
stwa Chirurgicznego  ), 

 W prezentacji przypomniała historię  Al-
bumin, które  zostały opisane po raz  
pierwszy przez Denisa w 1840 roku. Al-
bumina była jednym z pierwszych bia-
łek ludzkich wyizolowanych i ekstraho-
wanych z osocza dla celów klinicznych. 
Pierwszy raz została skrystalizowana 
w 1934 roku a spreparowana dla celów 
klinicznych w latach 40 - tych XX wieku.

Jej nazwa wywodzi się z łacińskiego 
słowa albus (biały) ze względu na wła-
ściwość tworzenia białego precypitatu 
w środowisku kwaśnym. Wraz z upły-
wem czasu i prowadzonymi badaniami , 
albuminy stały się przedmiotem  debaty  
i krytyki zwłaszcza w ostatnich latach.

Znaczną rolę odegrała metaanaliza 
w 1998 roku, w której wykazano zwięk-
szenie śmiertelności po zastosowaniu 
roztworów albumin u krytycznie cho-
rych. Budowa grupy aminowej i kar-
boksylowej została poznana w latach 
1951-1958.W 1968 roku King i Spencer 
używając bromku cyjanu poznali budowę 
części łańcucha cząsteczki albumin. Po-
czątkowo skuteczne użycie u pacjentów: 
z urazami wielonarządowymi, ciężko 
oparzonych .Doprowadziło to do gwał-
townej ekspansji „programu ludzkiej al-
buminy „ w USA. Użycie albumin rozpo-
wszechniło się z zastosowań: do szpitali 
cywilnych i rutynowego stosowania na 
salach operacyjnych i oddziałach ratun-
kowych na całym świecie.

W obecnym czasie są opracowane 
przez naukowców wskazania i prze-
ciwwskazania do zastosowania wlewu 
Albumin. Preparaty ludzkich albumin 
są dostępne ponad 60 lat i zapewniają 
skuteczną resuscytację płynową przy 
zmniejszonej podaży krystaloidów.

   „Wsparcie żywieniowe a wspoma-
ganie miejscowych procesów re-
generacyjnych z wykorzystaniem 
opatrunków lipidokoloidowych ” – dr 
hab.n o zdrowiu Dariusz Bazaliński, mgr 
Anna Wójcik, mgr Kamila Pytlak, mgr 
Paulina Szymańska, mgr Mateusz Skór-
ka , 

Celem wystąpienia było przedstawienie 
zachodzących miejscowych procesów rege-
neracyjnych przy wykorzystaniu opatrunków 
lipidokoloidowych u pacjentów niedożywio-
nych z raną trudno gojącą. Dane epidemiolo-
giczne dotyczące tego zagadnienia wskazują, 
że niedożywienie dotyczy około 5-30% osób 
starszych przebywających w środowisku do-
mowym, 25-60% mieszkających w domach 
opieki i aż 30-65% wszystkich hospitalizowa-
nych. Wyżej wymienione dane mają również 
pokrycie, w badaniach własnych oceniających 
stan odżywienia za pomocą takich narzędzi 
jak: impedandcja bioelektryczna (BIA), po-
ziom albumin czy ocenę kwestionariuszem 
skali MNA.  

Technologia TLC-NOSF zawarta w opatrun-
kach lipidokoloidowych z grupy Urgo ® oraz 
cząsteczki nanooligosacharydów w żelowej 
formule prowadzą do ograniczenia aktywno-
ści metaloproteinaz stwarzając sposobność 
do szybszej regeneracji ubytków tkankowych, 
ponad to działanie antybiofi lmowe, promowa-
nie gojenia oraz utrzymanie wilgotnego śro-
dowiska rany dzięki matrycy TLC było pożą-
danym efektem, również i w prezentowanych 
przypadkach. Podczas prowadzonych działań 
terapeutycznych, nie można zapomnieć o po-
dejściu całościowym – holistycznym do pa-
cjenta i jego rany, pamiętając m.in o odpo-
wiednim odżywieniu/nawodnieniu pacjenta, 
badaniu fi zykalnym, czy wsparciu psychicz-
nym by trafnie dobrane wyroby medyczne 
w formie opatrunków specjalistycznych speł-
niały swoje funkcje, prowadząc fi nalnie do peł-
nego wygojenia powstałych zmian lub popra-
wy jakości życia u pacjentów kachektycznych, 
z raną u kresu życia.  

  „Czysta rana warunkiem powodzenia 
terapeutycznego  ” – mgr  Mateusz Pogdórski 
(Bbraun)
 W prezentacji został omówiony temat lecze-
nia ran w oparciu o „Konsensus prof. Krame-
ra” oraz artykuł naukowy pod przewodnictwem 
prof. Marzenny Bartoszewicz „ Zasady postę-
powania miejscowego i ogólnego w ranach/ 
owrzodzeniach przewlekłych objętych proce-
sem infekcji”. 
Przedstawiono m. in.  rodzaje ran, substancje 
aktywne zalecane oraz niezalecane przez gru-
pę ekspertów w leczeniu ran, podział zastoso-
wania substancji aktywnych, w zależności od 
rodzaju rany (cięte, oparzenia, odleżyny, stopy 
cukrzycowe, zakażone, niezakażone)
W ramach prezentacji zostały również zapre-
zentowane preparaty fi rmy BBraun, będące 



37

nierozerwalnym elementem leczenia ran, m.in. 
Prontosan, Braunol, Braunovidon Maść, Askina 
Calgitrol Paste.

  „Wsparcie żywieniowe w leczeniu 
onkologicznym – rany i odleżyny” 
– mgr  Dominika Grońska  (Dietetyk Kli-
niczny, Kraków)

 Wystąpienie dotyczyło żywieniowego 
wsparcia leczenia pacjentów onkologicz-
nych w przebiegu ran i odleżyn. Przed-
stawiono m.in. czym jest niedożywienie 
oraz kacheksja nowotworowa oraz jakie 
niesie za sobą konsekwencje. Poruszono 
również kwestię rehabilitacji - jako me-
tody wsparcia pacjentów przed zabie-
gami operacyjnymi oraz w okresie po-
operacyjnym. Meritum wystąpienia było 
podkreślenie roli spożycia energii, białka 
i składników immunomodulujących w le-
czeniu ran i odleżyn.     Autorka zapra-
sza do badania ankietowego prowadzo-
nego przez Katedrę Patofi zjologii UJ CM 
w Krakowie nt. zwyczajów żywieniowych 
i wiedzy oraz jakości życia wśród pracow-
ników sektora ochrony zdrowia w Polsce. 

Udostępniam link do ankiety na stronie in-
ternetowej. 

SURVEY: Zwyczaje żywieniowe i wiedza oraz 
jakość życia wśród pracowników służy zdrowia 
w Polsce (cm-uj.krakow.pl)

    „Niedożywienie szpitalne   ” – mgr  
Ewa Radwan (NUTRICIA Polska Sp. z o.o.)

Pacjenci, którzy trafi ają do szpitali, 
oprócz podstawowej jednostki chorobo-
wej będącej przyczyną hospitalizacji są 
często obciążeni niedożywieniem bądź 
ryzykiem jego wystąpienia. Niedoży-
wienie stwierdza się nawet u 30 - 55% 
tych chorych. U 70% pacjentów, nie-
dożywionych w chwili  przyjęcia, ulega 
ono dalszemu pogłębieniu w czasie  ho-
spitalizacji. Z kolei u około 30% prawi-
dłowo odżywionych niedożywienie może 
się rozwinąć w ciągu 14 dni od przyjęcia 
do szpitala. Jak wynika z samej defi nicji 
niedożywienia jest to stan prowadzący 
nie tylko do zmiany składu ciała a tym 
samym do upośledzenia fi zycznej i men-
talnej funkcji organizmu, ale także może 
wpływać niekorzystnie na wynik leczenia 
choroby podstawowej. Do przyczyn nie-
dożywienia szpitalnego należą min.:

• choroba z jej konsekwencjami metabo-
licznymi,

• zmniejszone przyjmowanie pokarmów 
w stosunku do zapotrzebowania,

• głodzenie podczas wykonywania badań 
diagnostycznych i w okresie przedopera-
cyjnym,

• ograniczona zdolność chorych w zakresie 
samoobsługi.

Konsekwencje niedożywienia mogą 
dotyczyć praktycznie całego organizmu, 
wszystkich układów i narządów. Należą 
do nich min.:

• spadek odporności, z czym wiąże się 
zwiększone ryzyko infekcji, 

• pogorszenie gojenie odleżyn oraz ran po 
zabiegach chirurgicznych,

• więcej działań niepożądanych, związa-
nych z leczeniem lub odroczeniem terapii

•  (zwłaszcza w przypadku pacjentów on-
kologicznych).

• wydłużenie czasu hospitalizacji,
• pogorszenie rokowania i zwiększenie ry-

zyka śmiertelności.

Dlatego bardzo istotna jest właściwa dia-
gnostyka niedożywienia, czemu służą różne 
skale oceny stanu odżywienia, które wyko-
nuje się u pacjentów w trakcie przyjęcia do 
szpitala. W przypadku stwierdzenia niedoży-
wienia lub ryzyka jego rozwoju należy wdro-
żyć odpowiednie postępowanie żywieniowe 
i jednym ze sposobów jest zalecanie doust-
nych suplementów pokarmowych należących 
do kategorii żywności specjalnego przezna-
czenia medycznego. Są one wskazane u pa-
cjentów, którzy mogą odżywiać się doustnie, 
ale nie są w stanie za pomocą diety natural-
nej pokryć zwiększonego zapotrzebowania na 
składniki odżywcze. W wielu badaniach wyka-
zano ich korzystny wpływ na poprawę para-
metrów stanu odżywienia, a co się z tym wiąże 
zarówno na skrócenie czasu hospitalizacji jak 
zmniejszone ryzyko ponownych hospitalizacji.

Na zakończenie konferencji rozlosowano 
16 nagród wśród obecnych  uczestników.
Zapraszam na XX  konferencję, która jest za-
planowana w dniu  29.09.2023  roku.

Iwona Woźniak

Członkowie zespołu od lewej Aneta Kamińska 
i Iwona Woźniak
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Z ogromnym żalem zawiadamiamy 
że 26.11.2022 zmarła nasza Koleżanka 

Pielęgniarka Helena Zarychta z NZOZ Czeladź.
Wyrazy ogromnego współczucia 

Rodzinie pogrążonej w żalu i smutku 
składa Przewodnicząca Maria Kasiorowska 

i członkowie Zespołu pielęgniarek szkolnych 
przy OIPiP w Katowicach

,,Nie umierają Ci którzy pozostają na zawsze w Naszych sercach”

Serdeczne wyrazy współczucia 
Koleżance Pielęgniarce  Sabinie Leśnik 

z powodu śmierci Męża
składa Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki 
i Położne Centrum Zdrowia Matki i Dziecka
 im Prof. Starzewskiego Szpitala Miejskiego 

w Zabrzu SP. z o.o

„Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”

Pielęgniarce Alinie Turlej szczere wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Taty

składa personel Oddziału Chorób Wewnętrznych 
i Chemioterapii Onkologicznej
SP Szpitala Klinicznego SUM 

im. A. Mieleckiego w Katowicach

„Dlaczego dobrzy ludzie odchodzą tak szybko?”

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Taty  

Koleżance  Ani Bąk
składają

Naczelna pielęgniarka   oraz Pielęgniarki i Położne
Centrum Zdrowia w Mikołowie

“Im droższy człowiek, tym większy ból,
Czasem brak łez by wypłakać żal...
Ludzie, których kochamy zostają z nami na zawsze,
bo zostawili ślady w naszych sercach”

Naszej Koleżance Urszuli Kempa
wyrazy szczerego współczucia 

z powodu śmierci Syna
składa Naczelna Pielęgniarka oraz Pielęgniarki 

i Położne z Fundacji ,,Unia Bracka”
 w Rudzie  Śląskiej  

„Jest taki ból o którym lepiej nie mówić, 
bowiem najlepiej wyraża go milczenie”

 Twój ból jest wielki - ale miłość i pamięć pozostanie
    Naszej Koleżance Położnej Barbarze Badyńskiej

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy
Składają: Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarka Oddziałowa 

oraz Pielęgniarki  i Położne Oddziału Neonatologii 
i Intensywnej Terapii Noworodka 

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka 
w Katowicach

„Śmierć jest zawsze punktualna
ale nigdy nie w porę”

Łącząc się w smutku i żalu 
wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

w trudnych chwilach po stracie Taty
Naszej Koleżance Pielęgniarce Koordynującej 

Bożenie Józe� ak
składają Pielęgniarka Naczelna, Z-ca Pielęgniarki Naczelnej

Pielęgniarki Oddziałowe i Koordynujące  
Górnośląskiego Centrum Medycznego

im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu
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„Najtrudniej rozstać się z kimś bliskim i najdroższym”

Serdeczne wyrazy współczucia 
Barbarze Kaletka  z powodu śmierci Siostry

składa personel Oddziału Chorób Wewnętrznych 
i Chemioterapii Onkologicznej 
SP Szpitala Klinicznego SUM  

im. A. Mieleckiego w Katowicach 

„ Ci których Kochamy nie umierają nigdy,
bo miłość to nieśmiertelność”

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Mamy
Koleżance Ewie Nalepa

składa Naczelna pielęgniarka
 oraz Pielęgniarki i Położne

 Centrum Zdrowia w Mikołowie

W roku 2022 pożegnaliśmy
 nasze  Koleżanki Pielęgniarki i Położne

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

Składamy wyrazy najgłębszego współczucia 
z powodu śmierci Ojca naszego Kolegi 

i wieloletniego współpracownika Janusza Kwandrans. 
 Pielęgniarka Oddziałowa z całym zespołem 

pielęgniarskim OAiITzNK II 
Górnośląskiego Centrum Medycznego

w Katowicach Ochojcu

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

Wyrazy szczerego współczucia 
z powodu śmierci Mamy

Koleżance Krysi Chrószcz
składają

Naczelna pielęgniarka
oraz Pielęgniarki i Położne

Centrum Zdrowia w Mikołowie

KONDO L E N C J E

Śp.   Jolanta Sośnicka

Śp.   Aleksandra Szklorz

Śp.   Halina Sembal

Śp.   Krystyna  Straszak 

  z domu Klimko

Śp.   Lidia Barna

Śp.   Halina Kuc

Śp.   Helena Dybaś

Śp.   Elżbieta Rudek -Plebańczyk

Śp.   Ewa Wirstiuk

Śp.   Mariola Śleziona

Śp.   Helena Zarychta



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 7.30 do 15.30, w czwartki od 10.00 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 Krystyna Cygan w 2022 roku pełnić 
będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.

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


