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PACJENT

Człowiek i jego złożoność chorobowa 
wyznacznik procedur wypisanych 
odbiorca pielęgniarskiej troski 
bezpośredni uczestnik cierpienia. 

Człowiek wielokulturowy 
wielojęzyczny cichy grzeczny 
roszczeniowy lub głośny 
patrzący uważnie na ręce. 

Uważny obserwator dostrzegający 
najmniejszy grymas 
akceptujący bolesne ukłucia 
cierpliwy gdy ból zwycięża. 

Potrzebny mieszkaniec sal szpitalnych 
rozumiany dobrze pielęgnowany 
niezmienny jak pewnik 
jak słońce na niebie. 

Potrzebny dla pielęgniarskiej profesji 
otaczany troską obserwowany 
szanowany wzmacniany 
rehabilitowany codziennie.

ROZWAŻANIA  PIELĘGNIARKI

W rozkołysanych zabieganiem myślach 
szukam odpowiedzi na ważne pytania 
początek zapytania jak w dziecięcej 
zabawie co by było gdyby…

Gdyby nie było chorych 
gdyby wszyscy ludzie zdrowi byli 
gdyby nikt nie cierpiał 
nie był operowany nie umierał… 

Gdyby w swoim wyrazistym
zjednoczeniu cielesno – duchowym 
nie narzekał nie płakał 
nie potrzebował pielęgniarskiej troski…

Gdyby w szpitalach puste łóżka 
stały gdyby nikt nie potrzebował 
dobrego profesjonalnego pielęgnowania 
to co bym wtedy robiła…

WIERSZE z tomiku „Alfabet doświadczonej 
pielęgniarki”.

Hanna Paszko



3

Szanowni Państwo!

Często można spotkać się z opinią, że nadchodzące Święta Wielkiej Nocy nie 
mają tak magicznej i urokliwej oprawy, jak Boże Narodzenie, bo są to święta 
bardziej nostalgiczne i pełne zadumy. Tymczasem, Wielkanoc to święto radości 

i życia, które pokonało śmierć, życia, które odradza się i urzeka nas swoim pięknem.

Dlatego właśnie, choć obecna sytuacja polityczno-społeczna w Europie, jak i sytu-
acja epidemiczna na świecie, jest tak trudna, w ten wyjątkowy czas chciałabym życzyć 
Państwu przede wszystkim dużo zdrowia, dzięki któremu każdego dnia możemy radzić 
sobie z nowymi wyzwaniami, i właśnie radości – która pozwala nam dostrzec promień 
słońca nawet w najtrudniejszych chwilach. Mam nadzieję, że każdy z Państwa, będzie 
mógł spędzić Wielkanoc wśród bliskich mu osób i że będą mogli Państwo nacieszyć się 
ich obecnością. Życzę też Państwu, by w tak szybko pędzącym świecie, mogli Państwo 
zatrzymać się, odpocząć i znaleźć chwilę dla siebie.

I chociaż pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 trwa nadal, to mam szczerą nadzie-
ję, iż będą Państwo mogli chociaż w niewielkim stopniu uczcić nasze zawodowe święta 
– Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek – obchodzony 12 maja, i Dzień Położnej – ob-
chodzony 8 maja. Jestem pewna, że gdy pandemia się skończy, będziemy mieli moż-
liwość, by świętować w pełnej krasie. Bo nie ma nikogo, kto zasłużyłby na to bardziej,  
niż pielęgniarki i położne. 

Zawsze wiedziałam, że przedstawiciele tych zawodów to osoby wyjątkowe, ale Pań-
stwa postawa i heroizm, którym wykazują się Państwo od początku pandemii, a w obli-
czu tragedii narodu ukraińskiego – empatia i współczucie, przerosły wszelkie oczekiwa-
nia. W tym miejscu, chcę Państwu z głębi serca za to podziękować. Bezmiaru Państwa 
dobroci i ofiarności nie da się ująć w słowa.

Życzę Państwu, by nigdy nie zabrakło Państwu motywacji i chęci do wykonywa-
nia zawodu, by nigdy nie wątpili Państwo w zasadność swoich czynów i decyzji.  
By wiara w siebie dodawała Państwu sił, nawet w najtrudniejszych momentach. Jednak 
przede wszystkim, życzę nam wszystkim, by zarówno pandemia, jak i wojna w Ukrainie  
dobiegły końca, a nasze życie wróciło do normy.

Z wyrazami szacunku
Anna Janik 

Przewodnicząca Okręgowej Rady  
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,  
lecz przez to kim jest,  
nie przez to, co ma,  

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”  
– Św. Jan Paweł II

Szanowni Państwo!

19 marca br. świat poniósł ogromną, 
nieodżałowaną stratę. Tego dnia do miejsca, 
w którym nie ma już bólu i cierpienia, od-
szedł nasz drogi Profesor Marian Zembala.

O tym, że Profesor był wybitnym kardio-
chirurgiem, swego czasu Ministrem Zdrowia 
i wieloletnim Dyrektorem Śląskiego Centrum 
Chorób Serca w Zabrzu, nie trzeba nikomu 
przypominać. Jego osiągnięcia, szczególnie 
pionierskie metody leczenia, znają w naszym 
kraju wszyscy – nawet dzieci i młodzież. Dla-
tego pozwolą Państwo, że w tym krótkim 
wspomnieniu, skupię się nie na pracy zawo-
dowej Profesora, ale na tym, jakim był czło-
wiekiem. A powiedzieć, że był człowiekiem 
wspaniałym, to zdecydowanie za mało…

Profesora poznałam w 2015 roku na spotkaniu w Urzędzie Wojewódzkim w Katowi-
cach, gdy piastował urząd Ministra Zdrowia. Pierwszą rzeczą, na jaką zwróciłam uwagę, 
był jego szczery i serdeczny uśmiech, który kierował do każdej napotkanej osoby. Dla 
Profesora nie miało znaczenia to, jaką dany człowiek pełnił funkcję – wszystkich traktował 
z taką samą atencją i kurtuazją. „Typ prawdziwego gentlemana”, jak miało w zwyczaju 
mawiać pokolenie moich rodziców… Tak, Profesor Zembala zdecydowanie był gentlema-
nem w każdym calu i nie zmieniły tego coraz większe i donioślejsze osiągnięcia, czy też 
piastowane stanowiska, o czym mogłam się przekonać podczas spotkań branżowych,  
a także przy wspólnych działaniach, np. konkursach na stanowiska pielęgniarskie prze-
prowadzanych w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Pielęgniarki i położne od wielu lat próbują zerwać z wizerunkiem „pomocy lekar-
skich” i pokazać wszystkim, że praca, którą wykonujemy jest ważna i potrzebna. Niestety, 
do dziś niektórzy lekarze traktują pielęgniarki i położne z wyższością i lekceważeniem. Ale 
nie Profesor Zembala… On był pierwszym, który chwalił swój personel, pierwszym, który 
doceniał pracę każdej osoby – nie istotne czy był to lekarz, pielęgniarka czy osoba dba-
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jąca o czystość szpitalnych sal. Można to było dostrzec gołym okiem, po przekroczeniu 
progu Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, którego Profesor Zembala był Dyrekto-
rem od 1993 roku. O tym, jak ważni byli dla Profesora współpracownicy, może świadczyć 
fakt, że to właśnie Profesor wyszedł z inicjatywą grupowych Diamentowych Czepków  
w 2019 roku!

Diamentowy Czepek to nagroda przyznawana przez OIPiP w Katowicach jej Człon-
kom, którzy być może nie wyróżniają się na polu działalności samorządowej, ale ich 
postawa i praca przy łóżku chorego są godne najwyższego uznania. Jest to nagro-
da indywidualna, tymczasem Profesor Zembala stwierdził, iż nie jest w stanie wska-
zać kilku konkretnych pielęgniarek, które w jego opinii zasługiwały na to wyróżnie-
nie, dlatego zaproponował nagrodę grupową. Z jego inicjatywy grupowy Diamentowy 
Czepek otrzymały dwa zespoły pielęgniarek transplantacyjnych: zespół pielęgniarek 
anestezjologicznych i zespół pielęgniarek operacyjnych. To chyba najlepiej świad-
czy o tym, jak bardzo Profesor cenił nie tylko swoich współpracowników, ale medyków  
w ogóle. Niemniej, Śląskie Centrum Chorób Serca zawsze urzekało mnie rodzinną nie-
mal atmosferą, która w nim panowała. Niejednokrotnie spotkałam się ze stwierdzeniem,  
że była to zasługa Profesora Zembali, który będąc Dyrektorem Centrum, stał się jego 
symbolem.

Jak już wcześniej wspomniałam, Profesor dla każdego był tak samo uprzejmy i serdecz-
ny, za co wszyscy go kochali – również pacjenci, nawet ci najmłodsi, dzięki którym otrzymał  
Order Uśmiechu w 2004 roku – międzynarodowe wyróżnienie za działania przynoszące 
dzieciom radość. Niezależnie od natłoku obowiązków, Profesor zawsze miał dla pacjentów 
czas, zawsze okazywał im empatię i zrozumienie dla ich cierpienia i problemów. Pocieszał, 
uspokajał, dawał nadzieję… Pacjent był dla niego na pierwszym miejscu.

Myśląc o Profesorze Zembali, nasuwa mi się jeszcze jedno słowo, którym można by 
go opisać – mianowicie: niezłomny. Profesor nigdy nie porzucał swoich przekonań, nawet 
jeśli nie pasowały do powszechnie uznawanych opinii społeczno – kulturowych. Nie bał się 
mówić głośno (a lubił mówić bardzo dużo…) o tym, czego nie pochwalał, był bezpośredni 
i bezkompromisowy tam, gdzie w grę wchodziło dobro innych.

Drodzy Państwo, nie bez powodu wspominając Profesora, wybrałam  
cytat Jana Pawła II. Nie bez powodu piszę też „Profesor” przez duże „P”. Profesor Ze-
mbala był… - jakże ciężko pisać o nim w czasie przeszłym… - był WIELKIM człowiekiem. 
Dzielił się z innymi całym sobą – swoją wiedzą, umiejętnościami, czasem, empatią i do-
brocią. Dlatego odejście Pana Profesora jest tak bolesne i stanowi tak ogromną stratę 
dla świata. I choć świat nadal się kręci, słońce nadal wschodzi każdego dnia i wszyst-
ko wydaje się być takim, jakim było wcześniej, to w głębi duszy każdy z nas czuje,  
że nic nie będzie już takie samo bez naszego drogiego Profesora. Myślę jednak, że Profe-
sor Zembala w pewien sposób zawsze będzie z nami, bo tak długo, jak żywa jest pamięć  
o kimś, tak długo ta osoba będzie żyła w naszych sercach. Śmiało można więc powiedzieć,  
że Profesor Marian Zembala będzie żył wiecznie.

dr n. o zdr. Anna Janik 
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach
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Na pomoc Ukrainie
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Tłusty Czwartek to dzień, na który wielu z nas czeka z utęsknieniem. Już tydzień 
wcześniej, każdy snuje wizje pysznych pączków o różnorakim nadzieniu i dekla-
ruje, ile zdoła ich zjeść. Tego jednego dnia, nawet osoby będące na wszelkiego 

rodzaju dietach, przestają liczyć kalorie i oddają się niczym nieskrępowanej uczcie. I taki 
właśnie miał być tegoroczny Tłusty Czwartek, przypadający 24 lutego. Niestety, tak się 
nie stało… Tego dnia Rosja dokonała ataku zbrojnego na Ukrainę, rozpoczynając wojnę  
w samym centrum Europy; wojnę, która trwa do dziś.

Przyznam szczerze, że gdy moi bliscy tamtego dnia oznajmili mi, iż w nocy „Ro-
sja ostrzałem rakietowym wywołała konflikt zbrojny na Ukrainie”, nie od razu to do 
mnie dotarło. Gdzieś pomiędzy zakładaniem butów mojemu przedszkolakowi, a biega-
niem po całym domu w poszukiwaniu zaginionej czapki (bo żadna inna nie wchodziła  
w grę – każdy rodzic zrozumie dramat tej sytuacji…), nie odnotowałam, że w sąsied-
nim kraju ludzie walczą o swoje życie, zwłaszcza, że nie miałam w tym momencie 
możliwości, by zajrzeć do jakichkolwiek mediów. Dopiero, gdy zaprowadziłam syna do 
przedszkola i po drodze weszłam do jednego ze sklepów, by zrobić zakupy zauważy-
łam, że coś jest nie tak. Miejsce miłego sprzedawcy pochodzenia ukraińskiego, zajęła 
młoda dziewczyna z Polski. Gdy zapytałam, czy coś się zmieniło, że dziś ona ma ranną 
zmianę, usłyszałam, że „kolega jest w drodze na Ukrainę”. I wówczas dotarła do mnie 
cała groza wydarzeń z ubiegłej nocy. A pana sprzedawcy z Ukrainy, od tamtej pory, 
nie widziałam…

Myślę, że 24 lutego br. wszyscy ludzie na świecie przeżywali podobne emocje: 
szok, niedowierzanie, złość, strach… Trudno nam pojąć, że w XXI wieku w samym 
sercu Europy mogło dojść do sytuacji, w której mordowani są niewinni ludzie, giną 
dzieci. Niestety, wojna na Ukrainie jest faktem, a po prawie 2 miesiącach walk – jej 
końca nie widać. Jedynym pozytywnym zjawiskiem, które możemy dostrzec w tym 
całym chaosie jest to, jak Polacy starają się pomóc ukraińskim uchodźcom wojennym. 
I nie mówimy tu o jednorazowym wsparciu, ale o realnej, zorganizowanej i trwałej 
pomocy – zarówno dla osób pozostałych na Ukrainie, jak i dla tych, którzy uciekając 
przed wojną, znaleźli się w naszym kraju – nierzadko mając ze sobą tylko jedną małą 
torbę, w której musieli zmieścić cały swój dobytek. Wzruszająca jest empatia, którą 
wykazuje się nasz naród, czego wymownym przykładem stały się wózki dziecięce, zo-
stawione przez polskich rodziców na stacji kolejowej w Przemyślu dla mam z Ukrainy, 
które uciekały razem z dziećmi. To tylko jeden z milionów pięknych gestów wykona-
nych wobec narodu ukraińskiego. A gdy stało się jasne, że koniec wojny nie jest tylko 
kwestią czasu i że sporo spośród uchodźców zostanie w naszym kraju na dłużej, Po-
lacy ponownie stanęli na wysokości zadania – organizują dla nich mieszkania, pracę, 
opiekę dla dzieci, dostarczają żywność, ubrania i artykuły higieniczne.

OIPiP w Katowicach również włączyła się w akcję pomocy obywatelom Ukrainy 
przebywającym aktualnie w Polsce. Poza wsparciem finansowym przekazanym na za-
kup niezbędnych środków medycznych z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowa-
nych w wyniku działań wojennych obywatelom Ukrainy (Uchwała Nr 127/2022/VII  
z dn. 1 III br. ORPiP w Katowicach), uruchomiony został telefoniczny dyżur psychologa 
– Pani Haliny Radziwołek-Łosik. Pani Psycholog służy pomocą w każdy poniedziałek od 
10.00 do 18.00 pod numerem telefonu 789-274-011.
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Ponadto, każda osoba pochodzenia ukraińskiego, która posiada wykształcenie pie-
lęgniarskie/położnicze i która chciałaby podjąć pracę w zawodzie na terenie Polski, 
może skontaktować się z pracownikami Działu Rejestru OIPiP w Katowicach, którzy 
udzielą szczegółowych informacji o tym, jakich formalności należy w tym celu do-
pełnić. Wszystkie informacje – również w języku ukraińskim – znajdują się także na 
stronie internetowej OIPiP w Katowicach.

Warto przypomnieć, iż 12 marca br. uchwalona została „Ustawa o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”, która 
m. in. określa możliwość wykonywania zawodu na terytorium Polski, w tym przez 
pracowników medycznych. Szczegółową informację można znaleźć na stronie inter-
netowej Izby, podobnie jak artykuł dotyczący możliwości uzyskania Prawa Wykony-
wania Zawodu pielęgniarki/położnej. W razie konieczności wykonania tłumaczenia 
dokumentów, Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało listę tłumaczy przysięgłych 
języka ukraińskiego (stosowny link zamieszczony został na stronie Izby).

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego organizuje bezpłatne kursy języka 
polskiego dla medyków ukraińskich. Kurs obejmuje 45 godzin lekcyjnych, zajęcia on-
-line odbywać się będą w 15 osobowych grupach. Każdy uczestnik, który pozytywnie 
zaliczy test kończący kurs, otrzyma certyfikat. Decyduje kolejność zgłoszeń, kontakt: 
med-learning@cmkp.edu.pl

Obywatele/obywatelki Ukrainy przebywający na terytorium Polski, którzy potrze-
bują pomocy medycznej, mogą korzystać z pomocy oferowanej w ramach Narodo-
wego Funduszu Zdrowia, jak również skorzystać ze strony internetowej „Health for 
Ukraine” (www.healthforukraine.pl) – dostępnej również w języku ukraińskim, która 
powstała w celu skoordynowania działań w zakresie pomocy udzielanej uchodźcom 
poza systemem opieki zdrowotnej. Są tam dane specjalistów, którzy oferują bezpłat-
ną ambulatoryjną pomoc medyczną w ramach swoich praktyk.

Warto śledzić stronę internetową OIPiP w Katowicach, gdyż na bieżąco zamiesz-
czamy tam wszelkiego rodzaju informacje dotyczące aktualnych spraw.

Konflikt na Ukrainie niejako przyćmił kwestię pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, 
jednak należy podkreślić, iż pandemia trwa nadal, a COVID-19 w dalszym ciągu jest 
zagrożeniem, którego nie należy ignorować. Każdego dnia odnotowywane są nowe 
przypadki zarażeń i zachorowań, ale też zgonów na COVID-19. I choć 28 marca br. 
zniesiony został nakaz noszenia masek ochronnych w przestrzeni publicznej, to nie 
należy zaniedbywać środków ostrożności – dystans społeczny, częste mycie i dezyn-
fekcja rąk oraz zakładanie masek w sklepach czy środkach komunikacji miejskiej 
nadal powinny stanowić element naszej codziennej rutyny zwłaszcza, że koronawirus 
nie jest jedynym wirusem przenoszącym się drogą kropelkową. Lepiej więc „dmuchać 
na zimne”.

W obliczu tak trudnych wydarzeń, niełatwo jest znaleźć powód do radości szcze-
gólnie, gdy zamiast pięknej wiosennej pogody, za oknem hula wiatr i pada deszcz lub 
śnieg… Niemniej, trzeba doceniać wszystko to, co dobre i nawet jeśli w święta Wielka-
nocne przyjdzie nam lepić zające ze śniegu (do czego, mam nadzieję, nie dojdzie!), to 
warto wykorzystać świąteczny czas, by na chwilę „zatrzymać się” – wyciszyć, odpo-
cząć, pobyć z bliskimi i zaplanować majówkę, która w tym roku wypada po Wielkanocy 
wyjątkowo szybko.
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Maj to szczególny czas dla pielęgniarek i położnych, gdyż w tym miesiącu przed-
stawiciele oby zawodów obchodzą swoje święta: Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek 
– 12 maja i Dzień Położnej – 8 maja. Niestety, pandemia uniemożliwia zorganizowa-
nie należytej celebracji tych wyjątkowych dni, jednak nie mogą przejść one bez echa. 
Dlatego też w niniejszym wydaniu Biuletynu Informacyjnego „Nasze Sprawy” znajdą 
Państwo dwa wywiady: jeden z pielęgniarzem – Panem Jackiem Antoszkiem, a drugi 
z położnym – Panem Andrzejem Baranem, którzy zgodzili się opowiedzieć nie tylko  
o wyborze ścieżki swojej kariery zawodowej, ale przede wszystkim opisali pielęgniar-
stwo i położnictwo z męskiego punktu widzenia. Warto zapoznać się z w/w tekstami, 
gdyż niektóre opinie i stwierdzenia mogą być zaskakujące dla żeńskiej części środo-
wiska pielęgniarsko-położniczego.

A skoro o środowisku zawodowym mowa, często dostajemy od Państwa informacje 
o osobach, które na co dzień wykonują zawód pielęgniarki lub położnej, ale realizują 
się również w innych dziedzinach, np. sztuce, malując piękne obrazy, czy tworząc mu-
zykę itp. Z inicjatywy Członków ORPiP w Katowicach i decyzją Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik Okręgowa Izba chciałaby promować takie osoby na 
łamach Biuletynu „Nasze Sprawy”. Jeśli wśród Państwa Koleżanek i Kolegów po fachu 
znajdują się takie utalentowane osoby, prosimy, by zachęcać je do przesłania swoich 
danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, 
krótki opis i/lub zdjęcia hobby/talentu) na adres e-mail: izba@izbapiel.katowice.pl 
w tytule wiadomości wpisując: „Promowanie talentów w Biuletynie”. Można również 
samemu wysłać zgłoszenie w imieniu takiej osoby, jednak wówczas konieczne jest 
uzyskanie pisemnej zgody na udostępnianie jej danych osobowych – do wiadomości 
e-mail należy dołączyć skan oświadczenia o następującej treści: <<Ja, (imię i nazwi-
sko) wyrażam zgodę na przesłanie moich danych kontaktowych: imienia i nazwiska, 
nr telefonu, adresu e-mail, Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
w celu nawiązania kontaktu w związku z nowym cyklem artykułów w Biuletynie In-
formacyjnym „Nasze Sprawy”. Oświadczenie musi zawierać datę i własnoręczny pod-
pis. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierane będą osoby, których talenty opisywane 
będą w „Naszych Sprawach” w ramach cyklicznych artykułów. Serdecznie zachęcamy 
Państwa do wzięcia udziału w tej inicjatywie!

Szanowni Państwo, wojna na Ukrainie nadal trwa. Nadal ucieka stamtąd wielu 
ludzi – głównie kobiet i dzieci, którzy potrzebują i będą potrzebować naszej pomocy. 
Należy o tym pamiętać, by uniknąć sytuacji, w której uchodźcy wojenni zostaną po-
zostawieni sami sobie. Trzeba też podkreślić, że koronawirus – choć został nieco „ze-
pchnięty” na drugi plan wobec konfliktu zbrojnego toczącego się na terytorium Ukra-
iny – w dalszym ciągu zbiera swoje żniwo, dlatego dbanie o bezpieczeństwo swoje  
i swoich bliskich, poprzez przestrzeganie standardów higieny, jest tak samo aktualne, 
jak dwa lata temu, gdy pandemia się zaczęła.

Mimo wszystko, nie należy zapominać, że wokół nas dzieją się również rzeczy 
dobre i każdego dnia wszyscy w jakimś stopniu tego dobra doświadczamy. I z tego 
właśnie należy się cieszyć.
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 24 lutego 2022 roku.
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, 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. Uchwał od Nr 73 do Nr 79/2022/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 24 lutego 2022 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

2. Uchwał od Nr 80 do Nr 89/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 24 lutego 2022 roku w przedmiocie wy-
dania prawa wykonywania zawodu pielęgniar-
ki i położnej oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

3. Uchwał od Nr 90 do Nr 97/2021/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 24 lutego 2022 roku w przedmiocie wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

4. Uchwał od Nr 98 do Nr 109/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 24 lutego 2022 2021 roku w 
przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

5. Uchwały Nr 110/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
na czas określony.

6. Uchwały Nr 111/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
na czas określony.

7. Uchwały Nr 112/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
na czas określony.

8. Uchwały Nr 113/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 
lutego 2022 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

9. Uchwały Nr 114/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie wpisu do 
rejestru podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

10. Uchwały Nr 115/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie pokrycia 
kosztów pobytu rehabilitacyjnego w Uzdrowi-
sku Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o. w Goczał-
kowicach-Zdroju.

11. Uchwały Nr 116/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 
lutego 2022 roku w przedmiocie sfinansowania 
jednorazowego pobytu rehabilitacyjnego dla 
Członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach, którzy w związku z wykony-
waniem zawodu zachorowali na COVID-19.

12. Uchwały Nr 117/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie upoważ-
nienia Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach do składania 
jednoosobowo w imieniu Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach oświadczeń 
woli i zaciągania zobowiązań majątkowych.

13. Uchwały Nr 118/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

14. Uchwały Nr 119/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie rozłożenia 
zaległych składek członkowskich na raty (D.S.).

15. Uchwały Nr 120/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych członkom samorządu.

16. Uchwały Nr 121/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 24 lu-
tego 2022 roku w przedmiocie przyznania zapo-
mogi chorobowej członkowi samorządu (E.S.).

17. Uchwały Nr 122/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z ty-
tułu urodzenia się dziecka Członka Okręgowej 
Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

18. Uchwały Nr 123/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie przyznania 
gratyfikacji emerytalnej członkom samorządu.

19. Uchwały Nr 124/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych członkom samorządu.

20. Uchwały Nr 125/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki dla osoby, która uzyskała kwalifikacje 
pielęgniarki poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej.

21. Uchwały Nr 126/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
24 lutego 2022 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 24 lutego 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 20 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów „za”:

 ▪ Uchwały od Nr 73 do Nr 121/2022/VII  
– 20 głosów „za”

 ▪ Uchwała Nr 122/2022/VII – 19 głosów „za”
 ▪ Uchwały od Nr 123 do Nr 126/2022/VII 

 – 20 głosów „za”
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WYCIĄG
 z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 1 marca 2022 roku.
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, 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.
3. Projekt uchwały:

1) Nr 127/2022/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z dnia 1 marca 2022 
roku w przedmiocie wparcia akcji zakupu nie-
zbędnych środków medycznych dla Ukrainy.

W określonym terminie tj. w dniu 1 marca 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  
21 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwała zo-
stała przyjęta 20 głosami „za”:

WYCIĄG
 z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

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

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, 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.
3. Projekt uchwały:
1) Nr 128/2022/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach z dnia 7 marca 2022 

roku w przedmiocie przyznania warunkowego 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki dla 
osoby, która uzyskała kwalifikacje pielęgniar-
ki poza terytorium państw członkowskich Unii 
Europejskiej.

W określonym terminie tj. w dniu 7 marca 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  
19 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwała zo-
stała przyjęta 19 głosami „za”:

WYCIĄG
 z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 8 marca 2022 roku.
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, w 

celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, 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.
3. Projekt uchwały:
1) Nr 129/2022/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek 

i Położnych w Katowicach z dnia 8 marca 2022 

roku w przedmiocie przyznania prawa wykony-
wania zawodu pielęgniarki na określony zakres 
czynności zawodowych oraz okres i miejsce 
jego wykonywania dla osoby, która uzyska-
ła kwalifikacje pielęgniarki poza terytorium 
państw członkowskich Unii Europejskiej.

W określonym terminie tj. w dniu 8 marca 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  18 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwała została 
przyjęta 18 głosami „za”:

WYCIĄG
z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach VII kadencji w dniu 17 marca 2022 roku

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

gniarek i Położnych VII kadencji oraz zaproszo-
nych gości.

1.2.	Zgłoszenie wniosków o wprowadzenie zmian 
do porządku posiedzenia Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych.

1.3.	Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

1.4.	Wystąpienie Przewodniczącej OKR.
2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania 

zawodu pielęgniarki/pielęgniarza lub po-
łożnej/położnego:

2.1.	Podjęcie 14 uchwał w przedmiocie stwierdze-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach - 

14P (130-143).
2.2.	Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie wydania no-

wego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
- 3P (144-146).

2.3.	Podjęcie 4 uchwał w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – 2P, 2A 
(147-150).

2.4.	Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek i Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – 
5P, 1A (151-156).

2.5.	Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu po-
łożnej dla osoby, która uzyskała kwalifikacje 
położnej poza terytorium państw członkowskich 
Unii Europejskiej (157).
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w Goczałkowicach-Zdroju (172).
3.12.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie skiero-

wania na turnus leczniczo-rehabilitacyjny                                        
(rehabilitacja pocovidowa) (173).

3.13.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych (174).

3.14.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia  pieniężnego z tytułu 
urodzenia się dziecka Członka  Okręgowej  Izby 
Pielęgniarek  i Położnych w  Katowicach (175).

3.15.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty gra-
tyfikacji emerytalnej (176).

3.16.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
zapomóg pośmiertnych !77).

3.17.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia 
protokołu niestacjonarnego posiedzenia Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (178).

3.18.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa epidemiologicznego warsztatów 
szkoleniowych z Epidemiologii i Higieny Szpital-
nej dla Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi 
Śląskiej (179).

3.19.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowego 
wparcia Fundacji In Corpore w działaniach podej-
mowanych na rzecz uchodźców (180).

4. Sprawy bieżące:
4.1.	Przedstawienie informacji przez Przewodniczącą 

Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
4.2.	Wnioski z posiedzenia.
4.3.	Zamknięcie obrad.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach:

3.1.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkursowych 

3.2.	 w podmiotach leczniczych niebędących przed-
siębiorcami (158).

3.3.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych (159).

3.4.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany za-
łącznika do uchwały nr 1142/2021/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(tj. Regulaminu Pomocy Socjalnej) (160).

3.5.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na zorganizowanie przez Zespół ds. pie-
lęgniarstwa onkologicznego Konferencji Nauko-
wo-Szkoleniowej nt. „Trudności i wyzwania w 
leczeniu ran ostrych i przewlekłych” (161).

3.6.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia spra-
wozdania finansowego za rok 2021 - wykonanie 
budżetu (162).

3.7.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 
2021 - bilans i rachunek zysków i strat (163).

3.8.	 Podjęcie 6 uchwał w przedmiocie rozłożenia za-
ległych składek członkowskich na raty (164-169).

3.9.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia (170).

3.10.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłacenia 
środków z „Funduszu Integracyjnego” (171).

3.11.	 Podjęcie uchwały w przedmiocie skiero-
wania na turnus leczniczo-rehabilitacyjny                                     

WYCIĄG
 z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 28 marca 2022 roku.
W związku z wprowadzonym i utrzymującym się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii, 

w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa, oraz wpłynięciem spraw 
wymagających podjęcia decyzji m.in. koniecznością podjęcia, w ciągu 7 dni, uchwały w przedmio-
cie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki osobie, która uzyskała kwalifikacje 
pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie Decyzji 
Ministra Zdrowia, niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położ-
nych 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) Uchwał od Nr 181 do Nr 214/2022/VII Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 28 marca 2022 roku w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej oraz wpisu do Rejestru 
Pielęgniarek i Położnych Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 215 do Nr 216/2022/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
z dnia 28 marca 2022 roku w przedmiocie wy-
dania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 217 do Nr 218/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 28 marca 2022 roku w przed-
miocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położ-
nych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

4) Uchwał od Nr 219 do Nr 220/2021/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Ka-
towicach z dnia 28 marca 2022 2021 roku w 
przedmiocie wykreślenia z Rejestru Pielęgnia-
rek i Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 221/2022/VII Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
marca 2022 roku w przedmiocie wygaśnięcia 
prawa wykonywania zawodu położnej L-B.K.).

6) Uchwały Nr 222/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
28 marca 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia warunkowego prawa wykonywania zawodu 
położnej dla osoby, która uzyskała kwalifikacje 
położnej poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej (D.L).

7) Uchwały Nr 223/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
marca 2022 roku w przedmiocie przyznania 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki na 
określony zakres czynności zawodowych oraz 
okres i miejsce jego wykonywania dla osoby, 
która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki poza 
terytorium państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej (L.S.).

8) Uchwały Nr 224/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 marca 
2022 roku w przedmiocie wpisu zmiany danych 
w rejestrze podmiotów prowadzących kształcenie 
podyplomowe pielęgniarek i położnych.

9) Uchwały Nr 225/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 28 
marca 2022 roku w przedmiocie wypłacenia 
„Funduszu Integracyjnego”.

W określonym terminie tj. w dniu 28 marca 
2022 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzię-
ło udział 19 Członków ORPiP w Katowicach. 
Uchwały zostały przyjęte 19 głosami „za”.

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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Kalendarium wydarzeń, marzec, kwiecień 2022 r.

 17 II 2022r Posiedzenie Komisji Socjalnej OIPiP w Katowicach.

17 II 2022r.
Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych w SP ZOZ Pań-
stwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - uczestnic-
two Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

21 II 2022r.
Spotkanie na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach na Wydziale 
Nauk o Zdrowiu w sprawie kadr medycznych - uczestnictwo Przewodniczącej 
ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

24 II 2022r Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

28 II 2022r Posiedzenie Komisji Kształcenia OIPiP w Katowicach.

1 III 2022r Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

3-4 III 2022r. VII Kongres Wyzwań Zdrowotnych - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP  
w Katowicach Pani Anny Janik.

7 III 2022r. Posiedzenie Komisji ds. Szpitalnictwa przy NIPiP - uczestnictwo Przewodniczą-
cej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

7 III 2022r Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

8 III 2022r Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

10 III 2022r Posiedzenie Komisji Socjalnej OIPiP w Katowicach.

16 III 2022r. 
Otwarcie Centrum Symulacji Medycznej w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w Raciborzu - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani 
Anny Janik.

17 III 2022r Posiedzenie ORPiP w Katowicach.

26 III 2022r. 
XX-lecie Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w ramach spotka-
nia Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego - uczestnictwo Przewod-
niczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

26 III 2022r.
Pogrzeb śp. Prof. dr hab. n. med. Mariana Zembali -  uczestnictwo Przewodni-
czącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik, Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani 
Marii Grabowskiej, Kierownik Działu Kształcenia Pani Hanny Dobrowolskiej

28 III 2022r Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

28 III 2022r. 
Posiedzenie Zespołu Interdycsyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie przy Urzędzie Miasta Katowice - uczestnictwo Przewodniczącej OR-
PiP w Katowicach Pani Anny Janik.

29 III 2022r. 

Spotkanie Kadry Zarządzającej w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Łaziskach Gór-
nych - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik, 
Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej oraz Kierownika Działu 
Rejestru OIPiP w Katowicach Pani Natalii Waligórskiej.

30 III 2022r. Posiedzenie Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu - 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

1 IV 2022r. XLII Okręgowy Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Śląskiej Izby Lekarskiej - 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

31 III 2022r Posiedzenie Komisji Kształcenia OIPiP w Katowicach.

6 IV 2022r. 
Posiedzenie Komisji Zdrowia w ramach obchodów 100-lecia Senatu RP w Urzę-
dzie Miasta Dąbrowy Górniczej - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Kato-
wicach Pani Anny Janik.

7 IV 2022r Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

22 IV 2022r Posiedzenie Komisji Socjalnej OIPiP w Katowicach.
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Kto poniesie odpowiedzialność  
za wdrożenie do pracy obcokrajowca?

Uwaga – ważne informacje dotyczące odpowiedzialności pielęgniarki oraz położnej nadzo-
rującej pracę osoby, która uzyskała kwalifikacje poza terytorium państw członkowskich UE 
i została skierowana do pracy w podmiocie leczniczym na mocy decyzji Ministra Zdrowia.

Mariola Łodzińska 
wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Monika Drab 
radca prawny Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych

O brakach kadr pielęgniarsko-położniczych w Polsce mówimy od bardzo wielu lat, 
a potwierdzeniem tego są opracowywane przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położ-
nych raporty. Czas pokazuje, że nasze prognozy to nic innego, jak samospełniająca 
się przepowiednia, tyle że z bardziej przerażającym scenariuszem. Raport przekazany 
Ministrowi Zdrowia z danymi z 2021 roku powinien być motywatorem do włączenia 
przycisku POWER do działania i dyskusji, co zrobić, aby temu zaradzić. Kolejne dane, 
opracowane na podstawie Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych z grudnia 
2021 r. wskazały, że średnia wieku pielęgniarki wzrosła do 53,64 lat, a położnej 51,06. 
Biorąc pod uwagę to, że w roku 2021 wygaszono z powodu zgonu 1713 praw wyko-
nywania zawodu (w roku 2020 było 1314), skreślono z powodu wyjazdu za granicę 
148 osób, a zaprzestało wykonywać zawód 4472 osoby, to nie jest to optymistyczna 
perspektywa, pomimo rosnącej liczby pielęgniarek i położnych w CRPiP – 348 421 (w 
roku 2020 było 343 003). 

Prawo w praktyce

Stan zasobów kadrowych polskiego pielę-
gniarstwa i położnictwa jest przedmiotem trwa-
jącej dyskusji oraz nowych i bardziej niepoko-
jących raportów do Ministerstwa Zdrowia w za-
kresie nadchodzącej katastrofy. W odpowiedzi 
na nasz alarm MZ wprowadza coraz to nowsze, 
alternatywne rozwiązania, ale bez udziału samo-
rządu, pomimo sprzeciwu i licznych zastrzeżeń. 
Jednym z takich rozwiązań w okresie ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epide-
mii jest dokonanie zmian w ustawie z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U.  
z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), które do-
puszczają możliwość pracy obcokrajowców w za-
wodzie pielęgniarki i położnej na podstawie de-
cyzji administracyjnej. Można zatem uznać, że 
tym samym minister zdrowia odebrał samorzą-
dowi kompetencje do stwierdzania prawa wyko-
nywania zawodu obcokrajowcom zawodowemu 
pielęgniarek i położnych, które były mu przypi-
sane z mocy ustawy. Nowe przepisy sprowadziły 
korporację zawodową do instytucji, która ma być 
wykonawcą decyzji ministra zdrowia, ma przy-
znać prawo wykonywania zawodu, wydać doku-
ment „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki” 
albo „Prawo wykonywania zawodu położnej” w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania decyzji i wpi-
sać pielęgniarkę albo położną do rejestru. 
Oświadczenie, a nie egzamin ze znajomo-
ści języka

Duży niepokój budzą nowe przepisy, któ-
re nie egzekwują znajomości języka polskiego  
w mowie i piśmie na podstawie egzaminu  
z języka polskiego, a jedynie na podstawie 
oświadczenia obcokrajowca, który deklaruje, że 
ją posiada. 

Trudno obarczać winą za takie rozwiąza-
nie nasze koleżanki i kolegów z innych, poza 
unijnych krajów, które chcą pracować w Pol-
sce tym bardziej, że sami również korzystali-
śmy i korzystamy z możliwości pracy poza gra-
nicami kraju, jednak przepisy w tym zakresie  
w różnych państwach są bardzo rygorystyczne 
i jednolite, a znajomość języka w mowie, pi-
śmie i rozumieniu wyśrubowana tym bardziej, 
że dotyczy nomenklatury medycznej. Oprócz 
komunikacji interpersonalnej, w języku polskim 
konieczna jest realizacja zleceń lekarskich, wy-
pełnianie dokumentacji medycznej. Minister 
zdrowia „wychodząc naprzeciw” tym obawom 
wskazał w ustawie, że pielęgniarka lub położna 
obcokrajowiec otrzyma swojego „anioła stróża” 
w postaci pielęgniarki lub położnej wyznaczonej 
przez kierownika podmiotu z danego oddziału, 
gdzie przez okres roku będzie pracować pod 
nadzorem. Rodzi się zatem pytanie, kto ponie-
sie odpowiedzialność za zdarzenia medyczne, 
które mogą powstać w związku z udzielaniem 
świadczeń zdrowotnych. 
Podstawa do wykonywania zawodu pielę-
gniarki oraz położnej, która uzyskała kwa-
lifikacje poza terytorium państw człon-
kowskich UE

Na mocy ustawy z dnia 27 listopada 2020 r.  
o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia 
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii kadr medycznych 
(Dz.U. 2020 poz. 2401) wprowadzona została 
bardzo istotna zmiana do ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493) – dalej 
jako „Ustawa”. Mianowicie dodany został art. 
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35a. Ustęp pierwszy tego przepisu wskazuje, 
że:
• Osobie, która uzyskała kwalifikacje poza te-

rytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej można udzielić zgody na wykonywanie 
zawodu pielęgniarki lub położnej oraz przy-
znać prawo wykonywania zawodu pielęgniar-
ki lub położnej, na określony zakres czynno-
ści zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia  
w podmiocie wykonującym działalność leczni-
czą, jeżeli spełnia określone warunki wymie-
nione w powołanym przepisie.

• Warunków tych jest siedem, od złożenia 
oświadczenia o znajomości języka polskiego, 
po doświadczenie zawodowe minimum 3-let-
nie, uzyskane w okresie ostatnich 5 lat, po 
posiadanie odpowiedniego dyplomu.

• Zgody udziela minister właściwy do spraw 
zdrowia w drodze decyzji administracyjnej, 
której nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności. W decyzji określa się zakres 
czynności zawodowych oraz okres i miejsce 
udzielania świadczeń zdrowotnych.

• Na podstawie takiej decyzji Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych przyznaje prawo wy-
konywania zawodu dla pielęgniarki lub prawo 
wykonywania zawodu położnej, na określony 
zakres czynności zawodowych, okres i miej-
sce jego wykonywania wskazane w decyzji.

• Jednocześnie Okręgowa Rada Pielęgniarek i 
Położnych dokonuje wpisu do rejestru pie-
lęgniarek i rejestru położnych. Okręgowa 
Rada Pielęgniarek i Położnych może jed-
nak odmówić wydania prawa wykony-
wania zawodu, niezwłocznie informując o 
tym ministra właściwego do spraw zdrowia, 
wskazując przyczyny takiego rozstrzygnięcia. 

• Podmiot leczniczy zatrudnia pielęgniarkę lub 
położną na podstawie umowy o pracę na czas 
określony nie dłuższy niż okres do dnia upły-
wu ważności prawa wykonywania zawodu. 
Pielęgniarka lub położna, posiadająca prawo 
wykonywania zawodu wykonuje zawód przez 
okres roku pod nadzorem innej pielęgniarki 
lub położnej wyznaczonej przez kierownika 
podmiotu.

Warunkowe prawo do wykonywania zawo-
du

Jednocześnie w ustępie 14 tego samego ar-
tykułu (35a) ustawy, ustawodawca dał możliwość 
udzielenia zgody na wykonywanie zawodu pielę-
gniarki albo położnej oraz przyznanie warunko-
wego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
lub położnej, jeżeli spełnia jedynie cztery wa-
runki, określone w art. 35 a ust. 1 pkt 3–5 i 7.

Zatem pielęgniarka albo położna, która uzy-
skała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza 
terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej nie musi (art. 35a ust. 1 pkt 1, 2, 6):

1) złożyć oświadczenia, że wykazuje znajo-
mość języka polskiego wystarczającą do 
wykonywania powierzonego jej zakresu 
czynności zawodowych;

2) uzyskać zaświadczenia od podmiotu wy-
konującego działalność leczniczą zawie-
rającego wykaz komórek organizacyjnych 
zakładu leczniczego i okres planowanego 
zatrudnienia ze wskazaniem zakresu czyn-
ności zawodowych zgodnego z posiadanym 
wykształceniem;

6) posiadać co najmniej 3-letniego doświad-
czenia zawodowego jako pielęgniarka lub 
położna, uzyskanego w okresie 5 lat bez-
pośrednio poprzedzających uzyskanie za-
świadczenia.

Jeżeli pielęgniarka lub położna posiada jed-
nak co najmniej 3-letnie doświadczenie zawo-
dowe i uzyskała je w okresie 5 lat bezpośred-
nio poprzedzających dzień złożenia wniosku, to 
może uzyskać zgodę na samodzielne wykony-
wanie zawodu.

A w przypadku, gdy nie posiada 3-letnie-
go doświadczenia zawodowego, może uzyskać 
zgodę na wykonywanie zawodu pod nadzorem 
innej pielęgniarki lub położnej.

Powyższych zgód udziela minister właściwy 
do spraw zdrowia, w drodze decyzji administra-
cyjnej, której nadaje się rygor natychmiastowej 
wykonalności. W decyzji wskazuje się, czy dana 
osoba może wykonywać zawód samodzielnie 
czy pod nadzorem innej pielęgniarki albo po-
łożnej.

Na podstawie takiej decyzji Okręgowa Rada 
Pielęgniarek i Położnych przyznaje warunkowe 
prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub 
warunkowe prawo wykonywania zawodu położ-
nej. Może jednak odmówić przyznania warun-
kowego prawa wykonywania zawodu niezwłocz-
nie informując o tym ministra właściwego do 
spraw zdrowia, wskazując przyczyny takiego 
rozstrzygnięcia.

Kluczowe jest jednak to, że jeżeli Okręgo-
wa Rada Pielęgniarek i Położnych odmówi 
przyznania prawa wykonywania zawodu, 
to i tak do dnia prawomocnego zakończenia 
postępowania w sprawie przyznania prawa wy-
konywania zawodu pielęgniarka albo położna 
może wykonywać zawód na podstawie i w za-
kresie określonym w decyzji i jest w tym cza-
sie uznawana za pielęgniarkę albo położną 
posiadającą odpowiednie prawo wykony-
wania zawodu.

Dopiero w przypadku powzięcia przez mini-
stra właściwego do spraw zdrowia wiarygodnych 
informacji o tym, że wykonywanie świadczeń 
zdrowotnych przez daną pielęgniarkę lub po-
łożną stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 
pacjentów, minister właściwy do spraw zdrowia 
cofnie takiej pielęgniarce lub położnej zgodę w 
drodze decyzji administracyjnej. 
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Powyżej przywołane zasady wykonywania 
zawodu przez pielęgniarki i położne spoza tery-
torium państw członkowskich Unii Europejskiej 
mają istotne znaczenie dla określenia poziomu 
ryzyka i odpowiedzialności.

Jeśli bowiem do wykonywania zawodu 
pielęgniarki i położnej zostaną dopuszczo-
ne osoby, które nie spełniają wymagań w 
zakresie językowym, jak również nie po-
siadają odpowiednio długiego doświad-
czenia w zawodzie, którym same Okrę-
gowe Izby Pielęgniarek i Położnych nie 
przyznały prawa wykonywania zawodu, to 
można się spodziewać zwiększonego ryzy-
ka podmiotu leczniczego odpowiedzialne-
go za błędy medyczne.

Wykaz pielęgniarek 
wykształconych  

poza granicami RP
Rok rejestracji 2020 2021
Białoruś 0 24
Czechy 0 1
Dania 1 0
Francja 2 0
Irlandia 2 1
Niemcy 0 2
Rosja 0 9
Rumunia 0 1
Słowacja 1 1
Szwecja 0 1
Tajlandia 0 1
Turkmenistan 0 1
Ukraina 1 118
USA 0 3
Węgry 1 0
Wielka Brytania 6 10
Włochy 2 2

Odpowiedzialność pielęgniarek i położ-
nych nadzorujących 

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, 
że przepisy nie regulują odrębnie zasad odpo-
wiedzialności pielęgniarek i położnych nadzoru-
jących osoby, które uzyskały kwalifikacje poza 
terytorium państw członkowskich. 

Oznacza to, że odpowiedzialność zawo-
dowa, karna, cywilna pozostaje bez zmian. 

Odpowiedzialność cywilna, w odróżnieniu od 
odpowiedzialności zawodowej czy karnej, jest 
odpowiedzialnością majątkową. W ramach od-
powiedzialności cywilnej pielęgniarka czy położ-
na, która dopuściła się błędu w sztuce lekarskiej 
nie poniesie określonej kary, jednak w razie nie-
korzystanego rozstrzygnięcia sądowego będzie 
mogła zostać zobowiązana do wypłaty odszko-
dowania na rzecz poszkodowanego pacjenta. 

Oczywiście, aby taka odpowiedzialność po-
wstała, muszą zostać spełnione przesłanki, na 
które w procesie poszkodowany musi przedło-
żyć określony materiał dowodowy, a sąd zasą-
dzić określone odszkodowanie. Zatem odpowie-
dzialność ta nie jest niejako „automatyczna”. 
Musi powstać konkretna szkoda na zdrowiu lub 
życiu pacjenta, działanie lub zaniechanie pie-
lęgniarki czy położnej, które było niezgodne z 
wiedzą i sztuką medyczną, a dodatkowo musi 
istnieć związek przyczynowy pomiędzy szkodą 
na zdrowiu lub życiu pacjenta, a niewłaściwym 
działaniem lub zaniechaniem ze strony pielę-
gniarki czy położnej. Takie są zasady general-
ne odpowiedzialności cywilnej tak pielęgniarek i 
położnych, jak i lekarzy.

Jednak, w przypadku, gdy kierownik 
podmiotu leczniczego zatrudnia pielę-
gniarkę czy położną na podstawie umowy 
o pracę, która będzie wykonywała pracę 
w związku z decyzją ministra właściwego 
do spraw zdrowia, to podmiot leczniczy 
ponosić będzie odpowiedzialność za jej 
działania i zaniechania, a nie pielęgniarka 
czy położna nadzorująca jej pracę. Odpo-
wiedzialność będzie miała bowiem charakter 
pracowniczy. Wynika to z art. 120 § 1 Kodeksu 
pracy zgodnie z którym:

W razie wyrządzenia przez pracownika przy 
wykonywaniu przez niego obowiązków pracow-
niczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do 
naprawienia szkody jest wyłącznie praco-
dawca.
Wina w nadzorze pielęgniarki lub położnej 
nadzorującej

Pielęgniarka, położna, niezależnie od tego, 
czy nadzoruje pracę innej pielęgniarki, położ-
nej, czy nie, to w zakresie odpowiedzialności 
cywilnej ponosi odpowiedzialność w zależności 
od podstawy zatrudnienia: 
•	 Jeżeli pielęgniarka lub położna jest zatrud-

niona na podstawie umowy o pracę, za po-
pełnione przez nią błędy medyczne odpo-
wiada wyłącznie pracodawca.

•	 Jeżeli pielęgniarka lub położna świadczy 
usługi na podstawie kontraktu z podmiotem 
leczniczym, to za skutki błędu medycznego 
odpowiadają zarówno podmiot leczniczy, 
jak i pielęgniarka. Jest to odpowiedzialność 
solidarna, gdyż każda ze stron odpowiada 
za całość roszczeń.

Jednak, w sytuacji, gdy sprawuje nadzór nad 
osobą, na zatrudnienie której nie miała wpły-
wu, osoba ta dodatkowo nie posiada wszystkich 
kwalifikacji koniecznych do samodzielnego wy-
konywania zawodu i zarówno ustawodawca, jak 
i kierownik podmiotu leczniczego decyduje się 
na powierzenie wykonania świadczeń medycz-
nych takiej osobie, to pielęgniarka, położna 
nie odpowiada za błędy popełnione przez 
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nadzorowaną pielęgniarkę czy położną. 
Warunkiem bowiem odpowiedzialności jest za-
wsze przypisanie winy. 
Rekomendacje dla pielęgniarki lub położ-
nej nadzorującej

Ponieważ w sytuacjach spornych może po-
wstać polemika i poszukiwanie osób winnych, 
gdy np. pacjent umrze, to pielęgniarka i położ-
na, która zdecydowała się na objęcie nadzoru 
nad pielęgniarką, położną, która uzyskała zgodę 
w drodze decyzji ministra właściwego do spraw 
zdrowia na udzielanie świadczeń zdrowotnych 
powinna zadbać, aby:
•	 Otrzymać od kierownika podmiotu leczni-

czego polecenie nadzorowania wraz z 
określeniem zakresu czynności zawo-
dowych, które będzie wykonywała nadzo-
rowana pielęgniarka czy położna. Wynika 
to z tego, że dodatkowe czynności nadzor-
cze nad osobami, które uzyskały kwalifika-
cje poza terytorium państw członkowskich 
nie leżą w zakresie typowych obowiązków 
pielęgniarki i położnej. 

•	 Zapoznać się z zakresem czynności za-
wodowych nadzorowanej pielęgniarki, 
położnej. Zakres tych czynności wynikać 
powinien z decyzji ministra właściwego 
do spraw zdrowia. Kierownik podmiotu 
leczniczego powinien przekazać pielę-
gniarce, położnej nadzorującej, jakie 
czynności w ramach decyzji zostały po-
wierzone pielęgniarce, położnej spoza UE.

•	 Rozważyć – w zależności od rodzaju czyn-
ności zawartych w decyzji, czy możliwym 
będzie należyte sprawowanie nadzoru. Nie-
wątpliwie czynności pielęgnacyjne będą wy-
magać mniejszego zaangażowania w nad-
zorze niż czynności instrumentalne, które 
będą też rodziły większe ryzyko błędu.

•	 Odmówić wykonania polecenia nadzoro-
wania pielęgniarki, położnej, która otrzy-
mała warunkowe prawo wykonywania za-
wodu, a zakres czynności zawartych w 
decyzji ministra właściwego do spraw zdro-
wia rodzi ryzyko, że przy jednoczesnym 
wykonywaniu swoich obowiązków nie bę-
dzie w stanie należycie sprawować nadzoru 
nad osobą, która nie ma pełnych kwalifika-
cji, kompetencji, doświadczenia do wyko-
nania świadczeń zapobiegawczych, diagno-
stycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych 
oraz pozostałych uprawnień wynikających z 
ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa – 
ministra właściwego do spraw zdrowia 

Niewątpliwie w sytuacji, w której świadczeń 
zdrowotnych na mocy decyzji ministra właści-
wego do spraw zdrowia może udzielać osoba, 

której Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych 
odmówiła przyznania prawa wykonywania za-
wodu, która nie posiada odpowiedniej znajo-
mości języka polskiego, a także doświadczenia 
można rozważać w kontekście odpowiedzialno-
ści Skarbu Państwa. 

Władza publiczna ponosi bowiem odpowie-
dzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgod-
ne z prawem działanie lub zaniechanie przy wy-
konywaniu tej władzy (art. 417 § 1 k.c.), jak 
również za szkodę, która powstała w związku 
z wydaniem aktu normatywnego (art. 4171 § 
1 k.c.), prawomocnego orzeczenia albo osta-
tecznej decyzji (art. 4171 § 2 k.c.), jak również 
w związku z niewydaniem orzeczenia, decyzji 
(art. 4171 § 3 k.c.) albo aktu normatywnego 
(art. 4171 § 4 k.c.), gdy obowiązek ich wydania 
przewiduje przepis prawa.

Dodatkowo taka odpowiedzialność może za-
istnieć nie tylko w wypadku szkody wyrządzonej 
przez niezgodne z prawem działanie lub zanie-
chanie, ale także w sytuacji, gdy szkoda wyrzą-
dzona jest przez zgodne (legalne) wykonywanie 
władzy publicznej – w sytuacji, kiedy działania, 
które są wykonywane dla dobra ogółu, np. ko-
nieczność zorganizowania większej ilości kadry 
medycznej w związku z epidemią, powodują 
jednak szkody u jednostki. W tym przypadku u 
pacjenta, nad którym opiekę sprawowała pielę-
gniarka, położna dopuszczona do pracy pomimo 
„ułomnego” prawa wykonywania zawodu. Sta-
nowi o tym art. 417² Kodeksu cywilnego:

Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie 
władzy publicznej została wyrządzona szkoda 
na osobie, poszkodowany może żądać całkowi-
tego lub częściowego jej naprawienia oraz za-
dośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzyw-
dę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność 
poszkodowanego do pracy lub jego ciężkie 
położenie materialne, wskazują, że wymagają 
tego względy słuszności. 

Dlatego w sytuacjach spornych również i ten 
podmiot może być brany pod uwagę jako odpo-
wiedzialny za szkody spowodowane przez pielę-
gniarki i położne nie posiadające samodzielnego 
prawa do wykonywania zawodu, które zostały 
dopuszczone do pracy na mocy decyzji ministra 
właściwego ds. zdrowia.

Natomiast z całą pewnością odpo-
wiedzialność za nadzorowanie nie mogą 
ponosić pielęgniarki i położne nadzoru-
jące bowiem nie ponoszą one tzw. winy 
w nadzorze, która jest wyłączona, gdy 
osoba nie ma wpływu na zatrudnienie 
podwładnego oraz podwładny nie ma 
odpowiednich kwalifikacji. 

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej  nr 1.-2.2022 str. 10-13 pt. „Kto poniesie odpowiedzialność za wdrożenie do 
pracy obcokrajowca?” za zgodą Redakcji.
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„… nie da się być takim medykiem,  
który nie widzi, że ktoś jest w potrzebie” 

Rozmowa z Panem Jackiem Antoszkiem

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Czy kiedykolwiek zdarzyło się Państwu zastanawiać się, co by było, gdyby zrezy-
gnowali Państwo ze swojej dotychczasowej pracy i wyjechali w nieznane? Lub gdy-
by postanowili Państwo zmienić wykonywany zawód na coś kompletnie odmiennego?  
Z pewnością, każdy z nas choć raz zadawał sobie tego typu pytania i kreślił w swojej 
wyobraźni wizje życia, które mogłoby się stać naszym udziałem. 

Współczesny świat, przyjęty kanon społecz-
no – kulturowy oraz wszelkiego rodzaju me-
dia, kierunkują nas ku samorozwojowi, a ha-
sło: „Weź życie w swoje ręce i dokonaj w nim 
zmian, które uczynią Cię szczęśliwym” może-
my znaleźć dosłownie wszędzie. I chyba coś 
jest na rzeczy, bo w żadnym okresie historycz-
nym ludzkość nie miała takich możliwości od-
nośnie zmiany życia, jak w XX wieku. Wszystko 
tak naprawdę sprowadza się do czyjejś odwagi 
i wytrwałości – to właśnie te przymioty cha-
rakteru decydują o tym, czy dana zmiana się 
powiedzie i czy będzie ona miała trwałe, pozy-
tywne skutki. 

„Żywym dowodem” na potwierdzenie 
tych słów jest Pan Jacek Antoszek  - ab-
solwent Uniwersytetu Opolskiego – kie-
runku: socjologia, były Społeczny Kurator 
Sądowy, wieloletni pracownik Orange Pol-
ska S.A., a obecnie pielęgniarz, Członek 
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach, wolontariusz w hospicjum, 
laureat nagrody w plebiscycie Dzienni-
ka Zachodniego „Osobowość Roku 2020”  
w kategorii „Działalność społeczna i cha-
rytatywna”, lecz przede wszystkim – czło-
wiek niosący pomoc tam, gdzie jest ona 
potrzebna.

Pan Jacek, po ponad 20 latach pracy w firmie 
telekomunikacyjnej, zdecydował się posłuchać 
swojego wewnętrznego „ja”, złożyć dokumenty 
na studia w Wyższej Szkole Medycznej w So-
snowcu i zostać pielęgniarzem. O tej niesamowi-
tej historii, odkrywaniu swojego powołania oraz 
o wykonywaniu zawodu powszechnie „zarezer-
wowanego” dla kobiet i o pielęgniarstwie w ogó-
le, Pan Jacek zgodził się opowiedzieć na łamach 
Biuletynu Informacyjnego „Nasze Sprawy”.

Joanna Gruca: Dzień dobry. Dziękuję, że 
zechciał Pan podzielić się z nami swoją historią 
oraz poglądami i doświadczeniem.

Jacek Antoszek: Witam, dziękuję za tą 
możliwość.

JG: Ścieżka Pańskiej kariery zawodowej jest 
dość nietypowa, żeby nie powiedzieć niezwykła. 
Przez wiele lat pracował Pan w firmie świadczą-
cej usługi telekomunikacyjne, a w 2017 roku 
rozpoczął Pan studia na kierunku pielęgniar-
stwo. Skąd ta decyzja? Czy wpływ na nią miał 
fakt, iż od ponad 15 lat był Pan wolontariuszem 
w Hospicjum Św. Franciszka w Katowicach?

JA: Dokładnie, można powiedzieć, że jest 
nietypowa. Przez 21 lat pracowałem zawodo-



18

wo w Telekomunikacji Polskiej S.A., a później 
po zmianie właściciela - w Orange Polska. Moja 
praca zawodowa zawsze wiązała się z byciem 
blisko ludzi, pracowałem w pionach klienckich, 
byłem przewodniczącym związków zawodo-
wych. Pierwsze studia, które ukończyłem, czyli 
socjologia, też były związane z zainteresowa-
niem drugim człowiekiem, jego zachowaniami, 
podejmowanymi decyzjami, reakcjami… 

Oprócz pracy w telekomie przez 10 lat 
pracowałem w Sądzie Rejonowym Katowice 
Wschód w Zespole Kuratorskiej Służby Sądo-
wej, jako Społeczny Kurator Sądowy. To było 
niezwykłe doświadczenie - mogłem pomagać 
innym wychodzić na prostą - dające ogrom sa-
tysfakcji, kiedy im się udawało i kiedy po latach 
pamiętali i dzielili się swoim nowym życiem. Z 
wolontariatem spotkałem się właśnie w Oran-
ge Polska, działał tam wolontariat pracowniczy, 
organizujący różne akcje, projekty – było to 
coś w czym czułem się dobrze. Później poja-
wiło się hospicjum, z którym zetknąłem się w 
sytuacji choroby nowotworowej moich bliskich. 

Gdy opiekowałem się moimi bliskimi, poma-
gali mi ludzie z hospicjum. Poznałem ich, dużo 
rozmawialiśmy o opiece nad chorymi, o pro-
blemach rodzin dotkniętych chorobą nowotwo-
rową. Dobrze radziłem sobie z opieką nad oso-
bami, z którymi byłem związany emocjonalnie, 
więc pomyślałem, że skoro potrafię to robić, 
to może pomogę też innym. I tak się zaczęła 
moja przygoda z hospicjum. 

Jako wolontariusz zajmowałem się działką 
opiekuna medycznego, czułem jednak niedosyt, 
chciałem robić więcej, ale nie miałem odwagi, 
aby rozpocząć studia pielęgniarskie. Pierwszą 
osobą, która wznieciła iskrę do myśli o pielę-
gniarstwie, była moja babcia, a takie przeło-
mowe wydarzenie, miało miejsce, kiedy jadąc 
samochodem zauważyłem człowieka, który 
zasłabł na chodniku. Zatrzymałem się, a gdy 
wstępne badanie wykazało, że doszło do zatrzy-
mania krążenia, rozpocząłem skuteczną resu-
scytację. Później spotkałem się z tym człowie-
kiem. Pan Henryk, który jak się później okazało, 
dostał zawału mięśnia sercowego, powiedział mi 
wówczas: „Chłopie, dlaczego Ty tego nie robisz 
zawodowo?”. To był lipiec 2016, a we wrześniu 
2017 złożyłem dokumenty do Wyższej Szkoły 
Medycznej na kierunku pielęgniarstwo. 

JG: Hospicjum św. Franciszka w Katowicach 
oferuje dwie formy wolontariatu: opiekuńczy 
(w domu chorego) i akcyjny (skupiający się m. 
in. na promocji ruchu hospicyjnego, pomocy 

w pracach biurowych, organizacji różnego ro-
dzaju eventów itp.). Czy uczestnicy Pan w obu 
tych formach, czy raczej skupia się Pan na wo-
lontariacie opiekuńczym? 

JA: Nasze hospicjum oferuje właśnie takie 
dwie formy wolontariatu. Większość mojego 
czasu zajmuje raczej wolontariat opiekuńczy, 
chociaż w miarę moich możliwości czasowych 
włączam się też w wolontariat akcyjny, szcze-
gólnie związany z akcjami świątecznymi. Cięż-
ko tak jednoznacznie rozgraniczyć te dwa ro-
dzaje pracy w hospicjum, dużo zależy od czasu 
i potrzeb. W hospicjum zajmuję się również 
programem socjalnym, a od 9 lat działam w 
Komisji Rewizyjnej naszego Hospicjum i je-
stem jej Przewodniczącym.  

JG: Nie będzie przesadą stwierdzenie, iż 
rozpoczynając studia pielęgniarskie, dyspono-
wał Pan już sporą wiedzą – zarówno praktycz-
ną, jak i teoretyczną, dotyczącą pielęgniarstwa 
paliatywnego. Czy właśnie z tą specjalizacją 
wiąże Pan swoją przyszłość? 

JA: Faktycznie, 15 lat pracy z ludźmi ciężko 
chorymi i ich rodzinami, daje dużą wiedzę prak-
tyczną, jak i teoretyczną. Tak, zdecydowanie pie-
lęgniarstwo paliatywne to moja pasja i nie boję 
się użyć stwierdzenia, że powołanie. To właśnie z 
tym kierunkiem wiążę swoją przyszłość. 

Ludzie w terminalnym stanie to wyjątkowi 
pacjenci, bezkompromisowi, uważni obserwa-
torzy. Tam nie ma pośpiechu, zagonienia, ner-
wów. Hospicjum to pacjent i ty, „ty” na tak dłu-
go, jak potrzebuje tego pacjent.  Towarzysze-
nie pacjentowi i jego rodzinie w podróży pod 
same „drzwi wieczności” to dla mnie zaszczyt, 
duże wyzwanie i zobowiązanie, ponieważ od-
chodzenie to chyba jedna z najbardziej intym-
nych sytuacji. Jest to dla mnie ogromnym wy-
różnieniem, że ktoś chce, abym towarzyszył 
mu w tych chwilach oraz że czuje się bezpiecz-
nie wtedy, gdy jestem z tą osobą i do samego 
końca trzymam ją za rękę. 

Nie jest to łatwa praca, ponieważ otrzymu-
jąc pacjenta pod swoją opiekę, ma się świado-
mość, że niebawem przyjdzie się z nim poże-
gnać. I właśnie te pożegnania są tak trudne, 
ponieważ opiekując się pacjentem w stanie 
terminalnym przez klika miesięcy, nie sposób 
się z nim i jego rodziną nie związać. Gdy więc 
następuje ten moment nie da się nie odczu-
wać smutku i naturalnym jest, że uroni się 
wówczas łzę. Tak sobie kiedyś powiedziałem, 
że jeśli dojdzie do sytuacji, gdy odejdzie mój 
pacjent i nie zrobi mi się wówczas przykro, to 
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chyba będzie czas zmienić specjalizację. Dzięki 
hospicjum zrodziło się wiele przyjaźni z rodzi-
nami, których członkami się opiekowałem i to 
jest właśnie w tym piękne, że znajomość się 
nie kończy z chwilą odejścia pacjenta, ale trwa 
również później. 

Niemniej, oprócz pielęgniarstwa paliatyw-
nego, interesuje mnie bardzo pielęgniarstwo 
chirurgiczne i ratunkowe. Obecnie jestem na 2 
roku studiów magisterskich na kierunku pielę-
gniarstwo. Chciałbym uzupełnić swoją wiedzę 
o specjalizację z dziedziny pielęgniarstwa pa-
liatywnego. Chciałbym rozwijać się naukowo, 
przekazywać swoją wiedzę, prowadzić badania 
z zakresu opieki paliatywnej… Mam jeszcze 
parę planów na siebie, które zamierzam zreali-
zować w przyszłości.

JG: Patrząc na ścieżkę Pańskiej kariery za-
wodowej oraz słuchając Pana wypowiedzi, np. 
podczas audycji radiowej „Temat do dyskusji” 
Polskiego Radia Katowice z dnia 17 XI 2021r., 
w której stwierdził Pan, iż „Nikt nie jest medy-
kiem nieświadomie” wyraźnie widać, że zawód 
pielęgniarza jest Pana powołaniem. 

JA: Teraz z perspektywy czasu mogę powie-
dzieć, że tak jest w istocie. Dla mnie to po-
wołanie, które przyodziane w profesjonalną 
wiedzę i umiejętności, pozwala mi być dobrym 
pielęgniarzem. Zawsze gdzieś w głębi to czu-
łem, ale obawiałem się zrobić pierwszy krok. 
Idąc na studia pielęgniarskie miałem pełną 
świadomość z czym się to wiąże. Myślę, że nie 
da się być medykiem, jeżeli świadomie nie po-
dejmiemy tej decyzji, rozważając wszystkie za 
i przeciw oraz uwzględniając swoje osobiste 
predyspozycje. Myślę, że dobry medyk musi 
kochać drugiego człowieka, bo bez tego ciężko 
jest opiekować się drugim człowiekiem do tego 
stopnia, by czasem – w razie konieczności -  
poświęcić dla niego swoje zdrowie i życie.

JG: Nie da się ukryć, iż środowisko zawo-
dowe pielęgniarek i położnych to grupa silnie 
sfeminizowana: 98% jej przedstawicieli to ko-
biety. Jak się Pan w tej grupie odnajduje?

JA: Przyzwyczaiłem się już do zwrotów:  
słuchajcie dziewczyny, drogie Panie itp. Już 
nie staram się protestować: „Ale halo, ja tu je-
stem!”.   Zawsze dobrze dogadywałem się z 
kobietami - zarówno na stopie zawodowej jak 
i koleżeńskiej, w żaden sposób mi to nie prze-
szkadza, a wręcz przeciwnie  -czasem pomaga. 
Przynajmniej nie muszę rywalizować o pozycję 
z innymi facetami. 

JG: Często zdarza się, że przedstawiciele 
płci będącej w danym środowisku w mniejszo-
ści padają ofiarą niestosownych komentarzy i 
zachowań ze strony współpracowników prze-
ciwnej płci. Dotyczy to szczególnie kobiet, któ-
re niejednokrotnie są ofiarami molestowania 
seksualnego. Czy zdarzyło się Panu doświad-
czyć tego typu zachowań?

JA: Słyszałem o tym, ale myślę, że nie za-
leży to od ilości przedstawicieli danej płci w 
danym środowisku. Ofiarą molestowania sek-
sualnego można stać się wszędzie, to od nas 
natomiast zależy jak na to zareagujemy i czy 
pozwolimy sobie na takie zachowanie. Pamię-
tać należy, że jeżeli nie zareagujemy adekwat-
nie, to osoba dokonująca takiego czynu czuje 
się bezkarnie i tylko nasili to takie zachowania. 
Osobiście nie doświadczyłem na swojej osobie 
tego typu sytuacji. Ale jako kurator sądowy 
miałem do czynienia z osobami, które dopuści-
ły się takich czynów i z ich ofiarami, więc mam 
doświadczenie w tym zakresie i wiem też, jak 
wówczas odpowiednio reagować.

JG: We wcześniej wspomnianej audycji 
powiedział Pan również, że medycy przede 
wszystkim „Widzą człowieka, który jest w po-
trzebie”. Audycja dotyczy ubiegłorocznego kry-
zysu na granicy polsko-białoruskiej, jednak 
wydaje się, iż w Pana przypadku jest to mot-
to, którym kieruje się Pan na co dzień, czego 
najwybitniejszym przykładem była sytuacja 
z 2019 roku, gdy uratował Pan życie młodej, 
zdesperowanej dziewczynie, chcącej skoczyć z 
wiaduktu… 

JA: Wydaje mi się, patrząc przez pryzmat 
swoich doświadczeń, ale też sądząc po rozmo-
wach z moimi koleżankami i kolegami medy-
kami, iż mamy taki zmysł, który pozwala nam 
zauważyć to czego nie widzą inni. Chyba nie 
da się być takim medykiem, który nie widzi, że 
ktoś jest w potrzebie. Dla nas najważniejszą 
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wartością jest ludzkie zdrowie i życie. Nieważ-
ne kto, kiedy, jak - ważne, że potrzebuje po-
mocy. Dla nas liczy się tylko to, że to jest czło-
wiek, nic poza tym i mam nadzieję, że każdy 
medyk do tego tak podchodzi. Faktem jest, że 
my medycy, wyłapujemy sygnały innych osób, 
sygnały które nas niepokoją, tak jak ta dziew-
czyna, która stała na wiadukcie i przymierzała 
się do pokonania barierki…

Jadąc samochodem zauważyłem coś niepo-
kojącego i wolałem się zatrzymać i sprawdzić, 
niż przejechać i nie zareagować. W tym przy-
padku się nie myliłem, wielość problemów spo-
wodowała, że ta młoda osoba, postanowiła tar-
gnąć się na swoje życie. We wcześniej wspo-
mnianym Panu Henryku, wszyscy inni widzieli 
pijaka osuwającego się po płocie. Ja widziałem 
w nim człowieka, który może potrzebować po-
mocy i tu również się nie myliłem. Nie wolno 
nam oceniać człowieka po wyglądzie, ubiorze, 
zachowaniu. Osobiście, nie potrafię przejść 
obok leżącego człowieka i nie sprawdzić co się 
stało, czy przejechać obok wypadku i nie upew-
nić się czy z każdym jego uczestnikiem wszyst-
ko jest dobrze. W takich przypadkach kieruje 
mną zwykłe człowieczeństwo i świadomość, że 
druga osoba też jest człowiekiem, która czuje 
to samo co ja. 

JG:  Jest Pan żywym dowodem na to, że 
„Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położ-
nej Rzeczypospolitej Polskiej” nie jest tylko 
zbiorem pustych słów, co jest szczególnie waż-

ne w dobie koronawirusa. Praca w zawodzie 
pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego 
nigdy nie była łatwa, ale od ponad 2 lat me-
dycy muszą wznosić się na wyżyny swojej wy-
trzymałości. 

JA: Mam nadzieję że tak, przynajmniej sta-
ram się tak postępować. Chyba nikomu z nas 
nie przeszło przez myśl, że będziemy sami mu-
sieli mierzyć się z taką pandemią, o których sły-

szeliśmy tylko na wykładach z historii. Myślę, że 
wszyscy medycy zdali egzamin z profesjonali-
zmu i człowieczeństwa celująco. Byli pierwsi na 
linii frontu narażając swoje życie i zdrowie, nie 
cofnęli się ani o krok, wielu z medyków złożyło 
ofiarę ze swojego własnego życia, aby ratować 
drugiego człowieka - to jest heroizm. Przykre 
jest to, iż nie wszyscy to doceniają. 

JG: Dokładnie, bardzo przykre są informa-
cje, iż pracownicy medyczni, mimo heroicznej 
postawy w obliczu walki z COVID-19 (która, jak 
Pan wspominał, nierzadko kończyła się utra-
tą przez nich zdrowia, a nawet życia) muszą 
mierzyć się z falą hejtu ze strony społeczeń-
stwa upatrującego w nich „roznosicieli zarazy”. 
Pańscy sąsiedzi mają jednak na ten temat inne 
zdanie… 

JA: Tak, medycy wykazywali się i wykazują 
w takich przypadkach po prostu heroizmem. To 
nie tylko zwykła praca, do której przychodzi się 
„od – do”. Hejt wylewany na medyków to zwy-
kła ludzka głupota, bo jak można kogoś obra-
żać i nie dopuszczać do siebie myśli, że same-
mu za moment może przyjdzie korzystać z po-
mocy i poświęcenia medyka, którego niedawno 
się obrażało? Myślę, że to szczyt infantylności i 
hipokryzji. Kiedy wybuchła pandemia, nie mia-
łem jeszcze prawa wykonywania zawodu, ale 
nadal pracowałem w hospicjum, gdzie również 
mieliśmy do czynienia z osobami chorymi na 
COVID-19. Tak, ja również się bałem, bo wal-
czyliśmy z czymś czego nie znamy, ale miałem 
świadomość, że tak trzeba, że przecież etyka 
nas do tego zobowiązuje, że rota przysięgi to 
nie tylko puste słowa.  Dodatkowo zgłosiłem 
się na wolontariat do Wojewódzkiej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Wraz 
ze znajomymi szyliśmy maseczki, fartuchy, 
produkowaliśmy przyłbice, rozwoziliśmy to do 
potrzebujących, każdy robił to, co potrafi. Fakt, 
nie jestem anonimowy, ktoś z sąsiadów nakleił 
na drzwi wejściowe do bloku kartkę z podzię-
kowaniami za to co robię dla innych, z zapew-
nieniem wsparcia i dumy, że jesteśmy sąsiada-
mi. To było bardzo miłe i budujące w sytuacji, 
kiedy słyszało się, że inne osoby, które poma-
gają, są z tego powodu prześladowane.  

JG: Jest Pan osobą znaną, ale przede 
wszystkim lubianą – zarówno w środowisku za-
wodowym, jak i poza nim, czego dowodem jest 
nominacja w plebiscycie Dziennika Zachodnie-
go „Osobowość Roku 2020” w kategorii „Dzia-
łalność społeczna i charytatywna”. Co Pan czuł, 
usłyszawszy o nominacji?
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JA: Mam nadzieję, że lubianą. Ta nomina-
cja była dla mnie dużym zaskoczeniem, a już 
mega zaskoczeniem był fakt, że wygrałem w 
tym plebiscycie.  Choć to nie pierwsze tego 
typu wyróżnienie, to takie na największą ska-
lę. Nie ukrywam, że takie wyróżnienia wpro-
wadzają mnie w zakłopotanie i zawstydzają, bo 
jak można nagradzać za zwykłe niesienie po-
mocy innemu człowiekowi. Dla mnie to tak na-
turalne, jak oddychanie i myślę, że nie tylko dla 
mnie ale i dla każdego człowieka. Przecież nie 
robię niczego nadzwyczajnego, zwykły ludzki 
odruch, tak po prostu zostałem nauczony, że 
należy pomóc drugiemu człowiekowi, który z 
jakiegoś powodu znalazł się w potrzebie. 

JG: Wróćmy jeszcze na moment do korona-
wirusa. Nadal można usłyszeć głosy – również 
ze środowisk medycznych – że pandemii nie 
ma. Co by Pan powiedział osobom, które tak 
twierdzą?

JA: Nie chciałbym komentować takiego za-
chowania, bo jedynie co ciśnie mi się na usta to 
kwestia legendarnego dr. Strosmajera z serialu 
„Szpital na peryferiach” – parafrazując: „gdyby 
głupota miała skrzydła, to niektórzy fruwaliby 
niczym gołębice”. Jeżeli takich osób nie prze-
konują tysiące zmarłych w Polsce i miliony na 
świecie, miliony osób, które zachorowały i opo-
wiedziały o piekle, które przeszły, relacje me-
dyków pracujących z pacjentami covidowymi, 
to co musiałoby się stać, aby uwierzyli? Nie 
wiem, może trupy leżące i rozkładające się na 
ulicach, tak jak w średniowieczu, których nie 
było komu pochować? Jestem zwolennikiem 
represyjnego podejścia do osób, które negują 
pandemię lub nie stosują się do zaleceń epide-
micznych, czy nawołują do nie szczepienia się. 
Uważam, że wolność człowieka kończy się tam, 
gdzie zaczyna się wolość kolejnego człowieka, 
a taka wolność to prawo do zdrowia oraz życia 
i jest ona najważniejsza i niezbywalna. 

JG: W ostatnim czasie kwestia koronawirusa 
zeszła niejako na drugi plan wobec agresji ro-
syjskiej dokonanej na Ukrainę. Polska przyjęła 
tysiące uchodźców, głównie matek z dziećmi, 
którym zapewnia schronienie i wszelką pomoc, 
w tym – pomoc medyczną. Jak Pan myśli, jakie 
wyzwania czekają teraz polską ochronę zdrowia?

JA: Myślę, że tak jak w kwestii koronowiru-
sa, tak samo w kwestii uchodźców, jesteśmy 
powołani do niesienia pomocy. Przyjadą do 
nas nie tylko osoby zdrowe, ale i ciężko chore, 
osoby zmęczone i poranione trudami podróży, 
osoby wystraszone i przerażone. Im wszystkim 

będziemy musieli udzielić pomocy, bo przecież 
to też są ludzie i nikt z nas nie chciałby być na 
ich miejscu. Myślę, że my medycy sprostamy 
zadaniu niesienia pomocy gościom z Ukrainy, 
bo - jak zawsze w takich sytuacjach - medycy 
to ludzie, którzy stają w pierwszym szeregu. 
Ale przydałoby się wsparcie odgórne, rządowe. 
którego póki co nie widać, pomimo wielokrot-
nie powtarzanych w mediach zapewnieniach.

JG: W audycji Polskiego Radia Katowice 
wspomniał Pan, że przekazywanie informacji 
to też pomoc. O czym, Pana zdaniem, polscy 
medycy powinni informować uchodźców ukra-
ińskich, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne?

JA: Rzetelna informacja to podstawa każ-
dego działania. Pomoc medyczna na Ukrainie 
różni się diametralnie od pomocy medycznej w 
Polsce. Osoby, które znalazły się w potrzebie 
powinny wiedzieć, gdzie mogą udać się po po-
moc medyczną, kto im ją zapewnia, jakie są 
zasady korzystania z niej. Ważna jest też edu-
kacja medyczna związana z chorobami prze-
wlekłymi, szczepieniami ochronnymi. Uchodźcy 
muszą nam zaufać i muszą mieć świadomość, 
że kieruje nami tylko i wyłącznie troska o ich 
dobro oraz chęć niesienia im pomocy. 

JG: A jaki przekaz miałby Pan dla swoich 
Koleżanek i Kolegów po fachu?

JA: Myślę, że raczej moje koleżanki i kole-
dzy powinny dać mi przekaz, a nie odwrotnie. 
To, co zauważyłem, to brak jednomyślności i 
solidarności środowiska pielęgniarskiego, a 
przecież tylko działając razem jesteśmy w sta-
nie odnieść sukces. Dotyczy to codziennej pra-
cy, jak i aspektów związanych z postrzeganiem 
środowiska pielęgniarskiego przez rządzących, 
czy innych przedstawicieli zawodów medycz-
nych. No i to co najważniejsze, że zawsze po-
winno nam przyświecać dobro pacjenta, nawet 
pomimo naszych frustracji, przemęczenia czy 
zrezygnowania - to chory jest dla nas na pierw-
szym miejscu i nie powinien być ofiarą syste-
mu w jakim przyszło nam pracować. 

Jak już wcześniej zostało wspomniane, hi-
storia Pana Jacka pokazuje, iż prawdziwe po-
wołanie, w połączeniu z odwagą i wytrwałością, 
może doprowadzić do kompletnego i udanego 
przewartościowania swojego życia oraz zmia-
ny na lepsze. Niezależnie od okoliczności, war-
to podążać za marzeniami, bo nic nie może się 
równać z poczuciem dobrze spełnionego obo-
wiązku, który równocześnie jest naszą pasją. 
A bycie medykiem bez pasji do zawodu, jest  
w zasadzie niemożliwe…
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Elektrokardiologii Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Współczesna medycyna przyjmuje model relacji z pacjentem opierający się na 
współpartnerstwie, zakłada szanowanie godności człowieka, a także jego podmioto-
wości. Każdy z pracowników medycznych realizuje nie tylko swoje podstawowe funk-
cje zawodowe wynikające z reprezentowanej profesji, ale także funkcje edukacyjne, 
wspierające, doradcze, opiekuńcze. W ten sposób pomaga choremu w przystosowaniu 
się do choroby, w zrozumieniu istoty problemu zdrowotnego, doradza i wspiera w po-
szukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu.

Znanym i powszechnie stosowanym mode-
lem komunikacji w medycynie jest psychote-
rapia, która opiera się przede wszystkim na 
stworzeniu takiej terapeutycznej relacji, w 
której kontakt terapeutyczny pełni podstawo-
wą funkcję w relacjach personel medyczny – 
pacjent. To właśnie wspomniana relacja tera-
peutyczna stanowi główny warunek i kluczowe 
narzędzie wykorzystywane w terapii. Komuni-
kacja  wykorzystuje psychoterapię głównie w 
funkcji pomocniczej i wspierającej. Można po-
wiedzieć, że jest to charakterystyczny rys te-
rapeutycznej relacji, która jest nawiązywana w 
komunikacji terapeutycznej [2].

Podstawowymi celami komunikacji terapeu-
tycznej są: łagodzenie negatywnych emocji pa-
cjenta (tj.: lęk, przygnębienie, złość, poczucie 
krzywdy, winy lub bezsilności, często doświad-
czanych w chorobie), wzmacnianie wewnętrz-
nych sił psychicznych pacjenta (wspomnianych 
wcześniej zasobów, które pozwalają choremu 
lepiej radzić sobie ze stresem choroby), wzmac-
nianie współpracy z pacjentem oraz przeciw-
działanie jatrogennym błędom [2]. 

Komunikacja terapeutyczna posiada charak-
ter przede wszystkim wspierający. Jednak aby 
pacjent mógł w pełni korzystać z oferowanego 
mu przez pielęgniarkę wsparcia czy też działań 
o charakterze edukacyjnym oraz perswazyjno-
-wyjaśniającym, muszą się one osadzać na so-
lidnych podstawach jakich dostarcza relacja te-
rapeutyczna. Efektywna psychologiczna pomoc, 
bez względu na kontekst, w jakim jest oferowa-
na, wymaga nawiązania ze wspomaganą osobą 
szczególnej relacji interpersonalnej określanej 
mianem relacji terapeutycznej [2].

Relacja terapeutyczna traktowana jest jako 
katalizator psychologiczny dla wszystkich od-
działywań, które mają charakter terapeutycz-
ny. Zalicza się do nich: udzielanie wyjaśnień, 
przekonywanie co do pożądanego postępowania 
w chorobie, a także konieczności stosowania się 
do uzyskanych zaleceń, uspokajanie, pociesza-
nie, udzielanie wsparcia psychicznego [2].

Kontakt terapeutyczny składa się z  dwóch  
podstawowych aspektów. Pierwszym jest 
aspekt emocjonalny, który odnosi się do istot-
nych cech emocjonalnej atmosfery kontaktu 
z chorym (np.: poczucie bezpieczeństwa oraz 
zaufanie obu stron, akceptacja i szacunek, 
troska, empatia, uczciwość jak również rze-
telność). Drugim ważnym aspektem tej relacji 
jest aspekt zadaniowy, skierowany na uzyska-
nie jak najlepszych efektów terapeutyczno-pie-
lęgnacyjnych. Polega on również na łagodzeniu 
problemów emocjonalnych pacjenta, które są 
związane z chorobą, jak również z sytuacją w 
jakiej znalazł się pacjent [3].

 
W relacji zarówno pomiędzy pielę-

gniarką a osobą chorą, jak i pozostałym per-
sonelem medycznym a chorym niejednokrot-
nie ogromne znaczenie ma sama obecność. 
Pacjenci cenią sobie  fakt, iż zostają wysłucha-
ni przez personel medyczny. Okazywanie pa-
cjentom empatii ma wpływ na ich zadowolenie 
z opieki, a osiągnięcie właściwego kontaktu 
przez obie strony ułatwia komunikację. Może 
to potęgować pozytywne efekty realizowanych 
terapeutycznych zadań. Odpowiedni kontakt 
między pacjentem a personelem medycz-
nym ma pozytywny wpływ na nich samych, 
ponieważ zwiększa to ich poziom satysfakcji z 
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wykonywanych obowiązków zawodowych [4].
Wygląd zewnętrzny personelu medycznego 

ma dla pacjenta duże znaczenie. Strój służbo-
wy jest bardzo ważnym elementem w relacji 
personel medyczny-pacjent. Jest to jeden z 
głównych elementów, który wzbudza w chorym 
człowieku zaufanie, daje mu również poczucie 
bezpieczeństwa. Mocny makijaż, pomalowane i 
długie paznokcie oraz nadmierna ilość biżuterii 
na ciele, niechlujny ubiór powodują u pacjenta 
niepewność, onieśmielenie, nie ma on odwagi 
poprosić personel o pomoc w czynnościach [5].

Rola terapeutyczna jest prawidłowo realizo-
wana wtedy, gdy personel medyczny swoją po-
stawą redukuje niepokoje pacjenta, zapobie-
ga również jatrogennym błędom i mobilizuje 
chorego człowieka do dalszej walki z chorobą. 
Od właściwie prowadzonej komunikacji zależy 
adaptacja pacjenta do warunków szpitalnych 
oraz jego samopoczucie i w konsekwencji jego 
powrót do całkowitego wyzdrowienia. 

W pielęgniarstwie istnieje model pielęgno-
wania, który w swoich założeniach zwraca 
uwagę na ważność prawidłowej komunikacji, 
a który został stworzony przez Hildegardę Pe-
plau. Jest ona uznana za twórczynię teoretycz-
nego nurtu dociekań znanego jako „między-
osobowe relacje” i reprezentuje nurt dociekań 
odpowiedni dla modelu psychospołecznego. 
Odniesienie się do tego modelu umożliwia 
pielęgniarce odchodzenie od orientacji skon-
centrowanej wyłącznie na chorobie do takiej, 
gdzie psychologiczne znaczenie wydarzeń, 
wrażeń oraz zachowań może być ujawnione, a 
także włączone w sferę opieki, jak i interwencji 
pielęgniarskiej. Daje to pielęgniarce zdolność 
odkrywania przeżyć osób chorych, co więcej 
pouczania go, jak ma je przeżywać [6].  

Dla Peplau naukową podstawę do kreowa-
nia takiego modelu stanowiły teorie współ-
czesnych jej naukowców, takich jak Freud, 
Fromm, Maslow, a także Miller. Koncepcje te 
podkreślały znaczenie motywacji, uwzględ-
niania hierarchii potrzeb człowieka, rozwoju 
osobowości, mechanizmów przystosowania, 
jak również znaczenie psychoterapii. Wnioski, 
które wyprowadzono z poglądów wyżej wymie-
nionych naukowców doprowadziły Hildegardę 
Peplau do wytworzenia nowej koncepcji pielę-
gniarstwa jako psychodynamicznego modelu, 
który zawiera cztery fazy relacji pielęgniarka - 
pacjent oraz podkreśla rolę pielęgniarki w pro-
cesie owych relacji. Wspomniane cztery fazy 
to:

a. rozpoznawanie - w tej fazie protegowa-
ny przeważnie nie zdaje sobie sprawy z 
istoty swych dolegliwości, odczuwa po-
trzebę ich uzasadnienia, a także okre-
ślonego wsparcia; pielęgniarka dokłada 
starań aby zrozumieć potrzebę pacjen-
ta, ustala zakres pożądanej przez niego 
pomocy oraz wsparcia;

b. utożsamianie - w tej fazie pacjent iden-
tyfikuje się z osobami, które potencjal-
nie mogą mu pomóc; rozpoczyna się 
swego rodzaju wzajemne powiązanie, w 
którego toku pielęgniarka wgłębia się w 
przeżycia chorego, pragnąc pomóc mu 
w jego chorobie;

c. realizacja - w tej fazie osoba chora pró-
buje w pełni skorzystać z wszystkich 
możliwych wartości,  oferowanych jej 
w procesie wzajemnych relacji; jest to 
faza polegająca na korzystaniu z zaso-
bów ludzkich oraz rzeczowych niezbęd-
nych w procesie leczenia, opieki, jak 
również rehabilitacji;

d. rozwiązywanie zwane inaczej rozejściem 
- jest to sytuacja stopniowego odcho-
dzenia od dotychczasowych celów przy 
jednoczesnym podejmowaniu nowych; 
oznacza to proces, w którym pacjent 
przestaje utożsamiać się z pielęgniarką.

Hildegarda Peplau
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Adekwatnie do powyższych faz, pie-
lęgniarki spełniają sześć ról: osoby nie-
znajomej, dawcy informacji, nauczyciela, 
przywódcy, zastępcy lub doradcy. 

Rola osoby nieznajomej jest rolą 
charakterystyczną, która polega na spo-
tkaniu się dwóch obcych sobie osób. Jest 
ona istotna dla dalszego procesu wzajem-
nych relacji, dlatego też wymaga szcze-
gólnej delikatności i taktu. Pielęgniarka 
nie powinna oceniać pacjenta, wręcz prze-
ciwnie powinna akceptować go takim, ja-
kim jest [7].

 Rola dawcy informacji polega na 
udzielaniu konkretnych odpowiedzi i wyjaśnień 
odnośnie pielęgnacji oraz odżywiania. W spra-
wowaniu tej roli pielęgniarka nie może prze-
kroczyć swych uprawnień, które są jej przy-
znawane w różnych sytuacjach oraz miejscach 
jej pracy. Pielęgniarka powinna przeanalizo-
wać, jaki rodzaj odpowiedzi będzie odpowiedni 
dla przekazywania właściwych wyjaśnień czy 
też rad [7]. 

Rola nauczyciela tworzy pewnego rodzaju 
splot wszystkich ról i za każdym razem rodzi 
się z tego, co chory wie, a w dalszej kolejności 
rozwija się wokół jego własnych zainteresowań 
i możliwości zastosowania udzielonej infor-
macji. Rola ta może przejawiać się w dwóch 
postaciach: instruktora (polega szczególnie 
na przekazywaniu informacji) oraz eksperta 
(wykorzystującej doświadczenie osoby chorej) 
[7]. 

Rola przywódcy powinna być realizowana 
w aspekcie demokratycznego procesu. Pielę-
gniarka pomaga pacjentowi w poznawaniu jego 
własnego zdania w drodze relacji współdziała-
nia oraz czynnego współuczestnictwa [7]. 

Rola zastępcy formułuje się u pielęgniarek 
za pomocą postaw i zachowań, które wzbudza-
ją u pacjenta nietypowe przeżycia, odpowied-
nie dla jego poprzednich stosunków społecz-
nych. Celem pielęgniarki jest towarzyszenie 
pacjentowi w rozpoznawaniu przez niego po-
dobieństw pomiędzy nią, a osobą utrwaloną 
we wspomnieniach. Pomaga ona choremu roz-
poznać różnicę między jej rolą, a rolą osoby 
utrwalonej przez niego w pamięci. W fazie re-
lacji zarówno pielęgniarka, jak i pacjent okre-
ślają obszary zależności, niezależności czy też 
wzajemnej zależności [7]. 

Rola doradcy oznacza odpowiedź pielę-
gniarki na potrzeby pacjentów. Głównym celem 
doradztwa jest udzielanie pomocy pacjentowi, 
tak aby zrozumiał i zapamiętał, co się z nim 
dzieje w jego bieżącej sytuacji, a w efekcie, by 
to zdarzenie mogło zostać scalone z innymi z 
jego życia. Omawiana rola posiada zasadnicze 
znaczenie w pielęgniarstwie psychiatrycznym 
[6].

 
 Osoba sprawująca opiekę nad człowiekiem 

potrzebującym, zapewnia jej taką pomoc, ja-
kiej potrzebuje do dynamicznego rozwoju oso-
bowości. W procesie tym następują zmiany 
wzorców przyjmowania doświadczeń, a także 
myślenia i kontroli rozwoju zachowań. Podczas 
zapewniania pomocy choremu, pielęgniarka 
osiąga własny rozwój. 

Zdaniem Peplau pielęgniarka powinna peł-
nić również funkcję naukowca, wzbogacając 
naukowe podstawy relacji międzyludzkich. 
Model relacji pielęgniarka–pacjent ma kolosal-
ną historyczną wartość, a także współczesną 
funkcjonalność w badaniach naukowych, edu-
kacji pacjenta oraz w pielęgniarskiej praktyce. 

Piśmiennictwo u autorów

Podstawowymi celami komunikacji tera-
peutycznej są: łagodzenie negatywnych emo-
cji pacjenta (tj.: lęk, przygnębienie, złość, 
poczucie krzywdy, winy lub bezsilności, czę-
sto doświadczanych w chorobie), wzmacnia-
nie wewnętrznych sił psychicznych pacjenta 
(wspomnianych wcześniej zasobów, które po-
zwalają choremu lepiej radzić sobie ze stre-
sem choroby), wzmacnianie współpracy z pa-
cjentem oraz przeciwdziałanie jatrogennym 
błędom [2]. 
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„Oby było nas więcej!” 
Rozmowa z Panem Andrzejem Baranem

Joanna Gruca 
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Jeszcze 100, a nawet 50 lat temu we wszystkich głównych nośnikach wiedzy i infor-
macji, czyli w prasie i w książkach, a później w radiu i w telewizji, można było znaleźć 
artykuły traktujące o równouprawnieniu płci, walce o prawa wyborcze dla kobiet czy 
mniejszości narodowych oraz rozprawiające się z powszechnie panującymi stereoty-
pami mówiącymi np. że to mężczyzna powinien utrzymywać rodzinę, a miejsce kobie-
ty – jako słabszej płci (!!!) – jest w domu.

Lata mijają, oblicze świata się zmienia, zdo-
bywamy kosmos, a zakorzenione w ludzkiej 
świadomości utarte opinie… nadal mają się 
dobrze. Większość zapytanych osób z miejsca 
odpowie, iż Brytyjczycy to naród flegmatyków, 
różowy to kolor dla dziewczynek, a „chłopaki 
nie płaczą”. To tylko kilka przykładów z ogólnie 
funkcjonujących stereotypów, przy czym zde-
cydowanie największa ich ilość narosła wokół 
płci oraz ról tradycyjnie przypisywanych kobie-
tom i mężczyznom. I choć mamy XXI wiek, a 
wszystkie szanujące się media, starają się z 
tymi krzywdzącymi stereotypami walczyć, to 
jednak ich oddziaływanie nadal jest bardzo sil-
ne. Przykładem takiego zaściankowego myśle-
nia jest wciąż aktualny podział zawodów – na 
te przeznaczone dla mężczyzn oraz na aktyw-
ności typowo kobiece.

Również środowisko zawodowe pielęgniarek 
i położnych jest obarczone jednym z tego typu 
poglądów – mianowicie, że żaden mężczyzna 
nie poradzi sobie na bloku porodowym, czy 
oddziale położniczym. Niewielu przedstawicie-
li płci męskiej decyduje się, by udowodnić, że 
jest zupełnie inaczej – w Polsce zawód położ-
nego wykonuje zaledwie około 40 mężczyzn. 
Jednym z nich jest Członek Okręgowej Izby 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – Pan 
Andrzej Baran.

Pan Baran jest absolwentem Śląskiego Uni-
wersytetu Medycznego w Katowicach – na 
Wydziale Opieki Zdrowotnej ukończył studia 
stacjonarne I i II stopnia na kierunku położnic-
two. Jego specjalizacją jest pielęgniarstwo gi-
nekologiczno – położnicze. Ponadto, ukończył 
liczne kursy, m. in. „Pielęgniarstwo anestezjo-
logiczne i intensywnej opieki w położnictwie i 
ginekologii”, „RKO noworodka”, „Leczenie ran 
dla położnych” i in. Doświadczenie zawodowe 
Pan Andrzej zdobywał w Szpitalu Powiatowym 
w Mikołowie (w ramach umowy o wolontariat), 

SP ZOZ Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach, 
Okręgowym Szpitalu Kolejowym w Katowicach, 
a obecnie jest zatrudniony w Szpitalu Wielo-
specjalistycznym w Gliwicach, gdzie wykonuje 
zawód na sali porodowej, jak i na oddziale po-
łożniczym.

Pan Andrzej, który sam przyznaje, że praca 
to jego pasja, zgodził się opowiedzieć o swoich 
przeżyciach i doświadczeniach zdobytych po-
przez wykonywanie zawodu w środowisku sfe-
minizowanym w 99,9%. Serdecznie zaprasza-
my do zapoznania się z niniejszym wywiadem.

Joanna Gruca: Dzień dobry, dziękuję za 
chęć przybliżenia Czytelnikom Biuletynu, jak 
wygląda zawód i środowisko położnicze widzia-
ne oczami mężczyzny.

Andrzej Baran: Dziękuję, bardzo się cieszę 
na tą okoliczność.

JG: Do OIPiP w Katowicach należy obecnie 
ponad 33 tysiące osób, wśród których przytła-
czającą większość stanowią pielęgniarki i pie-
lęgniarze. Położne stanowią 11% wszystkich 
Członków Izby. Mężczyzn trudniących się po-
łożnictwem jest zaledwie trzech, a położnym 
aktywnym zawodowo jest jedynie… Pan. 

AB: Ciężko jest mi się wypowiadać za ko-
legów dlaczego nie są aktywni zawodowo. Ja 
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bardzo lubię swój zawód, garnę się do pracy 
z pacjentkami, uwielbiam pracę na sali poro-
dowej. Największą satysfakcję uzyskuję, gdy 
pacjentka jest zadowolona z mojej pracy i 
mogę przyjąć zdrowego noworodka.  Patrząc 
obiektywnie, położnych aktywnych zawodowo 
jest bardzo mało w ogóle, ale czy płeć ma tutaj 
znaczenie? Myślę że nie. Bez względu na płeć 
ważne jest to, aby wykonywać zawód zgodnie 
z obowiązującymi standardami, empatią dla 
pacjenta i współpracowników.

JG: Początkowo studiował Pan swa kierunki: 
położnictwo i ratownictwo medyczne, jednak 
ostatecznie wybrał Pan zawód położnego. Co 
zdecydowało, że „zwyciężyło” położnictwo? W 
którym momencie poczuł Pan impuls mówiący: 
„To jest to, co chcę robić w życiu”? 

AB: Na trzecim roku studiów licencjackich 
z położnictwa postanowiłem poszerzyć swo-
je horyzonty w zakresie  nauk medycznych i 
aplikować do szkoły policealnej na kierunek 
ratownictwo medyczne.  Na początku, zaję-
cia w dużej mierze pokrywały się z zajęciami 
uczelnianymi, tj. anatomia, fizjologia, patolo-
gia, farmakologia czy też samo położnictwo. 
Problem rozpoczął się po roku zajęć, bardzo 
duża ilość praktyk na III i IV roku położnic-
twa nie dała mi możliwości kontynuacji nauki 
w szkole policealnej, a nowy system kształce-
nia ratowników medycznych prowadzony tylko 
na uczelniach wyższych, nie dał mi możliwości 
ukończenia szkoły policealnej na kierunku ra-
townictwo medyczne w późniejszym czasie.  

JG: Domyślam się, że początki nie były ła-
twe, po ukończeniu studiów miał Pan problem 
ze znalezieniem pracy w zawodzie, jednak w 
końcu się udało. Jak Pan wspomina pierwsze 
miesiące na oddziale? Czy coś szczególnie 
utkwiło Panu w pamięci? 

AB: Problem ze znalezieniem pracy był bar-
dzo duży. Zaraz po otrzymaniu prawa wyko-
nywania zawodu w 2012 roku, aplikowałem 
podania do pracy w szpitalach w mojej okolicy. 
Niestety, wszędzie otrzymywałem negatywną 
odpowiedź. Najczęściej brak chęci współpracy 
był tłumaczony brakiem wolnych etatów, ale 
niektórzy wprost mówili, że nie wyobrażają so-
bie mężczyzny na sali porodowej, bądź innym 
oddziale kobiecym. Wtedy zacząłem się mar-
twić, że jednak wybór studiów był nietrafny.  

Pewnego marcowego dnia otrzymałem in-
formację, że szpital w Pyskowicach poszukuje 
położnych, więc pojechałem złożyć podanie.  
Ku mojemu zdziwieniu, ówczesna Oddziałowa 

mgr Wiesława Domin, przyjęła mnie bardzo 
ciepło, oprowadziła po oddziale, sprawdzała 
moją wiedzę i stwierdziła, że może mnie przy-
jąć na  trzymiesięczny staż z urzędu pracy. 
Początki były bardzo trudne, ciążyła na mnie 
pełna  odpowiedzialność, a cały personel ob-
serwował, jak to facet daje sobie radę w położ-
niczym środowisku.  Na szczęście, zespół po-
łożnych i lekarzy Pyskowickiego szpitala, z któ-
rym miałem zaszczyt stawiać pierwsze kroki w 
zawodzie, pomógł mi się szybko zaadoptować 
w nowej dla mnie sytuacji. Po stażu otrzyma-
łem pełen etat w szpitalu. Dużym minusem był 
dojazd do szpitala z mojego miejsca zamiesz-
kania –  dokładnie 50 km w „jedną stronę”, ale 
było warto.

JG: Nie od dziś wiadomo, że środowisko 
zawodowe pielęgniarek i położnych to grupa 
silnie sfeminizowana, jednak Pana przypadek 
to – można by rzec – prawdziwy ewenement. 
Jak Pan odnajduje się w zawodzie powszechnie 
„zarezerwowanym” dla kobiet?

AB: Rzeczywiście środowisko jest bardzo 
sfeminizowane, ale przecież wszystko zależy 
od charakteru człowieka, a nie od płci. Z mojej 
strony zawsze staram się współpracować z ko-
leżankami.  Trzeba także przyznać, że to moje 
starsze doświadczeniem koleżanki nauczyły 
mnie i uczą nadal położnictwa, więc jestem im 
bardzo wdzięczny za każdą radę, wskazówkę i 
ogrom sympatii oraz zrozumienia.

JG: Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że padł 
Pan ofiarą niestosownych żartów o podłożu 
seksualnym z uwagi na Pana płeć? Czy do-
świadczył Pan uczucia dyskomfortu przez czy-
jeś zachowanie? 

AB: W mojej karierze nie spotkałem się z 
niestosownymi żartami seksualnymi z uwagi 
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na moją płeć oraz zawód, który wykonuję. Ni-
gdy też osobiście nie słyszałam, by takie żarty 
w ogóle miały miejsce w naszym środowisku 
zawodowym.

JG: A ze strony pacjentek i ich rodzin? Czy 
fakt, że poród odbierał mężczyzna stanowił dla 
kogoś jakiś problem? 

AB: Na początku mojej kariery zawodowej 
dla pacjentek była to nowość, że położny zaj-
muje się nią podczas porodu, często też pa-
cjentki i ich mężowie mylili mnie z  lekarzem 
położnikiem. Zawsze szybko prostuję tą infor-
mację.  Gdy pacjentka ma wątpliwości, co do 
płci osoby, która przyjmuje na świat jej dziec-
ko, zawsze staram się je rozwiać poprzez roz-
mowę. Obecnie, pacjentki mają większy dostęp 
do informacji na temat personelu pracującego 
w danej placówce, stąd wiedzą, że mogą trafić 
na moją osobę przy porodzie.

JG: W Internecie można znaleźć opinie na 
Pana temat, które wystawiane są przez Pana 
pacjentki – wszystkie są pozytywne, więc chy-
ba można powiedzieć, że jest Pan właściwą 
osobą na właściwym miejscu. 

AB: Cieszę się tym, iż pacjentki pozytywnie 
odbierają moją pracę, lecz staram się tym nie 
sugerować, żeby nie wpaść w samouwielbie-
nie. Muszę przecież pracować, tak aby każda 
pacjentka mogła wyrobić sobie pozytywną opi-
nię na temat mojej pracy i być zadowoloną z 
porodu. Oczywiście, niekoniecznie musi te opi-
nie uwieczniać w Internecie, choć przyznaję, 
że jest to bardzo miłe.

JG: Jak Pan uważa, co należałoby zrobić, 
aby położnictwo stało się bardziej popularne 
wśród mężczyzn? Czy w ogóle istnieje taka po-
trzeba? 

AB: W naszym środowisku obecnie brakuje  
rąk do pracy, więc nie ma znaczna jaka płeć 
wykonuje zawód położniczy czy pielęgniarski. 
W Polsce ilość personelu położniczego czy pie-
lęgniarskiego na pacjenta jest dramatycznie 
niska, w stosunku do innych krajów europej-
skich. W mojej opinii, w Polsce - w celu szyb-
kiej poprawy popularności i liczby zatrudnienia 
położnych i pielęgniarek - niezbędne są zmiany 
w płacach i standardach zatrudnienia. By przy-
ciągnąć do położnictwa/pielęgniarstwa młode 
osoby, zawód musi stać się „atrakcyjny” w ich 
oczach tak, by powołanie, które czują młodzi 
adepci położnictwa czy pielęgniarstwa, nie sta-
nowiły dla nich jedynej motywacji do pracy w 
tych zawodach.

Natomiast rzeczą, którą robię z czysto mę-
skiego punktu  widzenia, jest to, że zawsze po-
wtarzam kobietom rodzącym: FACET nie dałby 
rady urodzić dziecka, bo tylko KOBIETA jest w 
stanie ponieść ten trud i przeżyć takie cierpie-
nie. Gdyby mężczyźni rodzili, już dawno nie 
byłoby gatunku ludzkiego na Ziemi. Wiem, że 
nigdy nie odczuję bólu, jaki odczuwają rodzące 
i dlatego też mogę tylko starać się, wspierać je, 
pomagać w jak najłagodniejszym dla pacjentki 
i noworodka przebiegu porodu oraz doskonalić 
się i kształcić swój warsztat położniczy.

JG: Wiadomo, że nie każdy poród przebiega 
bez komplikacji – nie wszystkie dzieci rodzą się 
zdrowe i nie każda mama kończy poród drogą 
naturalną. Jak Pan sobie radzi w takich sytu-
acjach?  

AB: Niestety, położnictwo jest obarczone 
dużym stresem. Z własnego doświadczenia na 
sali porodowej wiem, iż każdy fizjologiczny po-
ród może przekształcić się w ciężką patologię, 
ból, z którym nie każda pacjentka jest w stanie 
sama sobie poradzić, lub w najgorszym przy-
padku – w poród martwego dziecka, będący 
traumą zarówno dla matki dziecka, jak i jego 
ojca. Wszystkie takie sytuacje mają odbicie w 
psychice personelu, a polskie standardy nie za-
pewniają nam pomocy psychologa, co niejed-
nokrotnie byłoby nam bardzo potrzebne. Ową 
pomoc można uzyskać dopiero przy rozpozna-
niu wypalenia zawodowego, które – jak wiado-
mo – nie pojawia się nagle, tylko jest wynikiem 
długotrwałych i narastających problemów, któ-
rych można by było uniknąć…  Aby radzić sobie 
w ciężkich sytuacjach zawodowych, staram się 
o nich na bieżąco rozmawiać i „przerabiać je” 
z personelem medycznym, a po pracy spędzać 
czas z rodziną i nie myśleć o tym, co wydarzyło 
się na sali porodowej.

JG: Cały czas słychać opinie – nawet ze śro-
dowiska medycznego – że żadnej pandemii nie 
ma. Co by Pan odpowiedział takim osobom? 

AB: Nie lubię narzucać nikomu własnych 
opinii. Mogę jedynie przytoczyć medyczne fak-
ty na dany temat, jednak każda jednostka ma 
prawo do własnej opinii. Pracowałem w oddzia-
le covidowym i – niestety – na własne oczy 
widziałem, jakie wyniszczenia w organizmie 
ludzkim potrafi wyrządzić sam wirus, czy jego 
powikłania. Każdego kto głosi, iż jakiś wirus 
jest, bądź go nie ma, zapraszam na dany od-
dział, by sam mógł przekonać się, jak sytuacja 
wygląda w rzeczywistości.
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JG: Obecnie temat koronawirusa został nie-
co zepchnięty na drugi plan z uwagi na dra-
matyczną sytuację na Ukrainie. Jak się Panu 
wydaje, jakie wyzwania dla polskiej ochrony 
zdrowia niesie ze sobą przyjęcie do Polski ukra-
ińskich uchodźców wojennych, wśród których 
przeważająca większość to matki z dziećmi? 

AB: Po raz kolejny polska ochrona zdrowia 
staje przed ciężkim wyzwaniem, chociaż na 
chwilę obecną, nie zauważyłem, aby ilość po-
rodów dramatycznie wzrosła. Myślę, że sytu-
acja szpitali na wschodniej granicy Polski jest 
znacznie cięższa. Pomimo małej liczby perso-
nelu, zwiększyły się tam przyjęcia na oddziały 
pediatryczne, chirurgiczne czy internistyczne.  
Dużym problemem może być także bariera ję-
zykowa. Patrząc jednak na środowisko zawo-
dowe polskich pielęgniarek i położnych, jestem 
pewien, że i z tym wyzwaniem sobie poradzi-
my, pytanie tylko – jakim kosztem?

JG: Wróćmy jeszcze na moment do Pana 
osoby: gdzie Pan się widzi za 10 lat? Czy ma 
Pan jakieś szczególne plany na przyszłość? 

AB: Jestem realistą i nie wybiegam za bar-
dzo w przyszłość. Na pewno za 10 lat chciałbym 
móc powiedzieć, że jestem zdrowy i w pełni 
sił, bo przecież to zdrowie jest najważniejsze. 
Chciałbym dalej pracować w Polsce jako po-
łożny, ale w standardach zachodnich szpitali, 
gdzie m.in. jest więcej personelu medycznego 
i panują lepsze warunki do wykonywania za-
wodu oraz gdzie za pracę otrzymuje się lepsze 
wynagrodzenie.

Jako położny spełniam się na sali porodo-
wej, na której do każdej pacjentki, czy osoby 
towarzyszącej, trzeba podchodzić indywidu-
alnie. Każda ciąża i poród jest inny - co jest 
poniekąd wielkim wyzwaniem. W pracy  na 
„porodówce” towarzyszy mi adrenalina, która 
motywuje mnie do dalszej pracy. Oprócz bloku 
porodowego, fascynuje mnie praca na bloku 
operacyjnym (zamiłowanie do pielęgniarstwa 
anestezjologicznego),  podziwiam personel 
medyczny pracujący na OIOM-ach, lecz z ra-
cji ukończenia studiów położniczych, nie będę 
mógł na nim pracować. Lubię wyzwania zawo-
dowe i między innymi dlatego w zeszłym roku 
zdecydowałem się podjąć pracę na oddziale co-
vidowym. Doświadczenie to, choć bardzo trud-
ne, wiele mnie nauczyło, co bardzo doceniam.

JG: A co chciałby Pan przekazać swoim Ko-
leżankom i Kolegom po fachu? 

AB: Korzystając z okazji chciałbym bardzo 
podziękować moim Koleżankom Położnym i 
Pielęgniarkom, w szczególności ze Szpitala w 
Pyskowicach, Okręgowego Szpitala Kolejowe-
go w Katowicach oraz Wielospecjalistycznego 
w Gliwicach - za współpracę i cenne wskazówki 
zawodowe, ale też za życzliwość i okazywaną 
mi sympatię.

A z okazji naszego zawodowego święta – 
Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek oraz 
Dnia Położnych, chciałbym wszystkim życzyć 
wytrwałości w pracy, zdrowia - tego fizyczne-
go, jak i psychicznego oraz dążenia do wyzna-
czonych sobie celów zawodowych. Oby było 
Nas więcej!

JG: Bardzo dziękuję za te piękne życzenia 
– miejmy nadzieję, że niebawem się spełnią.

Jak Państwo widzą, walka ze stereotypami 
nie jest łatwa, ale nie oznacza to, że jest nie-
możliwa. Pan Andrzej skutecznie udowadnia, 
że podział zawodów na męskie i kobiece, jest 
zupełnie nieaktualny, bo jak sam przyznaje – 
wszystko zależy od charakteru człowieka, a 
nie jego płci. Dlatego warto zachęcać innych, 
by podążali za swoją pasją, nawet jeśli jest 
ona niecodzienna i nieoczywista. Bo wiara we 
własne siły, ambicja, ciężka praca i odrobina 
uporu są gwarancją sukcesu.
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Cukrzyca u dzieci i młodzieży  
w środowisku nauczania i wychowania

Barbara Mikołajec
Mgr pedagogiki 

Licencjat pielęgniarstwa
Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa diabetologicznego OIPIP Katowice

DIABEMED BARBARA MIKOŁAJEC Centrum Medyczne Rybnik

“Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym  
sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”.

Jan Paweł II

Cukrzyca jest chorobą, której opis można znaleźć w dziełach autorów starożytnych. 
Najstarszy zachowany opis zawarty jest w egipskim papirusie z roku 1550 p.n.e. WHO 
w 1999 roku przyjęła następującą definicję cukrzycy”

„ Jest to grupa chorób metabolicznych charakteryzująca się hiperglikemią wynikają-
cą z defektu wydzielania i/lub działania insuliny. Przewlekła hiperglikemia w cukrzycy 
wiąże się z uszkodzeniem, zaburzeniem czynności i niewydolnością różnych narządów, 
szczególnie oczu, nerek, nerwów, serca i naczyń krwionośnych”. ¹

Podział cukrzycy według World Health Or-
ganization: cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2, 
inne określone typy cukrzycy, cukrzyca ciężar-
nych. Cukrzycę nazywamy chorobą naczyń, 
zespołem chorób metabolicznych, chorobą 
układu odpornościowego i nie jest to choroba 
jednorodna. Pomimo ogromnego postępu w le-
czeniu cukrzycy jak wynalezienie w 1922 roku 
leku ratującego życie u pacjentów z cukrzycą 
typu 1- Insuliny, nie znamy jej przyczyn i nie 
umiemy jej wyleczyć.

Co warto wiedzieć o cukrzycy typu 1 
mając w klasie ucznia z tą chorobą?

Trzeba poznać wroga.
Bohaterem naszego artykułu będzie cukrzy-

ca typu 1, która stanowi ok 10% wszystkich 
zaburzeń metabolizmu węglowodanów. Cho-
ruje na nią ponad 20 mln ludzi w tym ponad 
150 tysięcy w Polsce. Co dla pacjenta oznacza 
diagnoza- cukrzyca typu 1

Wysłuchajmy jakie emocje towarzyszyły 
matce małego diabetyka.

 Cyt.” Informacja o tym, że cukrzyca typu 1 
zaczęła dotyczyć mojego dziecka, może ściąć 
z nóg. W jednej chwili nasuwa się mnóstwo 
myśli i pytań, na które nie od razy znajdziesz 
odpowiedź. Towarzyszy temu ogromny strach 
o życie i zdrowie dziecka, o to, jak będzie i czy 
tak zostanie już na zawsze. Po usłyszeniu dia-
gnozy trzeba dać sobie czas, ochłonąć, zrozu-
mieć, wypłakać się i wyrzucić żal. W szpitalu 
jest to bardzo trudne- tam nie jesteśmy sami, 
ani u siebie. Z czasem trzeba wybuchnąć, aby 

wyrzucić ogrom emocji i strach, które skumu-
lowały się w całym ciele”.

Dla długiego, bezpiecznego i szczęśliwego 
życia z cukrzycą typu1, konieczne jest zdoby-
cie wiedzy na jej temat, oraz umiejętności np. 
posługiwania się nowymi technologiami w pro-
wadzeniu samokontroli cukrzycy. Celem jest 
zapobieganie zarówno ostrym jak i przewle-
kłym powikłaniom cukrzycy przez prowadzenie 
samokontroli ukierunkowanej na bezpieczną i 
stabilną normoglikemię. Przewlekłość tej cho-
roby, nieodwracalność zdarzeń, oraz przenie-
sienie na pacjenta odpowiedzialności za lecze-
nie przez podejmowanie samodzielnych decyzji 
terapeutycznych jest niezwykle obciążające dla 
pacjenta i rodziny.

Dzisiaj to młody diabetyk (czasami uczeń 
szkoły podstawowej) podejmuje decyzje te-
rapeutyczne korzystając z np. monitorowania 
glikemii za pomocą systemów CGM (ciągłego 
monitorowania glikemii), czy systemów do ska-
nowania FreeStyle Libre. Dzisiaj młody diabe-
tyk podaje sobie insulinę korzystając z (CPWI) 
ciągłego podskórnego wlewu insuliny.
Jak w nowej sytuacji odnajduje się dziecko?. 
Czy wie co się z nim dzieje?
Cyt.” Podczas zabawy w lekarza zapytałam 
mojego 4-letniego synka:
- A co robi serduszko?
- Bije, puk – puk!
- A co robi buzia?
- Je, am-am!
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- A co robią nóżki?
- Chodzą, tup-tup.
Zadowolona pochwaliłam dziecko, po czym ono 
dodało:
- A pompisia podaje insulinę!
Uświadomiłam sobie, że synek wie, że pompa 
jest równie ważna i potrzebna mu do życia jak 
serce, żołądek czy nogi.”4

Cukrzyca typu 1 może ujawniać się na róż-
nych etapach rozwoju dziecka. Chorują zarów-
no niemowlęta jak i dzieci w wieku przedszkol-
nym czy szkolnym.

Dziecko dorasta, a rodzice stają przed no-
wym wyzwaniem- zapisanie dziecka do przed-
szkola czy szkoły. Co robić? Jako to będzie? 
Czy placówka oświatowa poradzi sobie z opieką 
nad moim dzieckiem?

Z nową sytuacją muszą poradzić sobie wszy-
scy- dziecko, rodzice, szkoła czy przedszkole. 
Konieczne będzie ustalenie zasad przebywania 
diabetyka w placówce oświatowej. Nie wszyst-
kie placówki oświatowe chętnie przyjmują 
diabetyka, obawiając się że potrzebna będzie 
specjalna opieka do której nie zawsze są przy-
gotowani. Nie można jednak odmówić dziecku 
przyjęcia do przedszkola bądź szkoły z powo-
du choroby dziecka. Sensowne jest wybranie 
takiej placówki w której personel został prze-
szkolony w opiece nad dzieckiem z cukrzycą 
Niebezpieczne chwile w życiu diabetyka 
to powikłania ostre np. hipoglikemia.

-  Hipoglikemię rozpoznaje się przy obniże-
niu stężenia glukozy we krwi <70 mg/dl 
(3,9mmol/l), niezależnie od występowa-
nia objawów klinicznych, które u części 
osób, zwłaszcza chorujących od wielu lat 
na cukrzyce typu 1, mogą pojawiać się do-
piero przy niższych wartościach glikemii. 
Wartość 70mg/dl należy uznać za stężenie 
alarmowe wymagające spożycia węglowo-
danów.

-  Za klinicznie istotną hipoglikemię należy 
uznać wartość <54mg/dl <3,0mmol/l)

-  Objawy hipoglikemii mogą też wystą-
pić przy wyższych wartościach, nawet > 
100mg/dl(5,6mmol/l), wówczas gdy do-
chodzi do jej szybkiego obniżenia.6

Do przyczyn hipoglikemii należą:
- przeszacowanie dawki insuliny doposiłko-

wej lub bazalnej
-  pomylenie insuliny długodziałającej  

z krótkodziałająca
-  zbyt mały lub niedojedzony posiłek, post, 

długa przerwa między posiłkami,
- i ntensywny wysiłek fizyczny,

-  infekcje układu pokarmowego, wymioty, 
biegunka

-  nieprawidłowa technika podania insuliny-
(iniekcja domięśniowa, gorąca kąpiel po 
podaniu insuliny,

-  remisja i niedostosowanie dawek insuliny,
-  niektóre leki.

Postępowanie przy hipoglikemii:
1. Osoba przytomna

–  podanie 15 g glukozy i kontrola glikemii 
po 15 minutach. Przy utrzymującej się 
hipoglikemii ponownie należy podać 15 g 
węglowodanów i kontrola glikemii po 15 
minutach

-  w przypadku możliwości wystąpienia po-
nownego incydentu hipoglikemii zalecane 
jest spożycie węglowodanów złożonych 
oraz monitorowanie glikemii.

 2. Osoba nieprzytomna
 -  podać dożylnie 10 lub 20% roztwór glukozy 
 -  w sytuacji trudności z dostępem do żył- po-

dać domięśniowo lub  podskórnie 1mg glu-
kagonu (dzieci o wadze < 25 kg 0,5 mg)

 -  po odzyskaniu przytomności, w przypad-
ku ryzyka nawrotu hipoglikemii,  zalecane 
jest doustnie podanie 10-20 g węglowoda-
nów oraz monitorowanie glikemii

 -  w przypadku wystąpienia ciężkiej hipogli-
kemii należy rozważyć  hospitalizację.

 3. U osób leczonych metodą intensywnej in-
sulinoterapii z zastosowaniem analogów insuli-
ny lub podczas leczenia za pomocą osobistej 
pompy insulinowej należy podać 15 g glukozy 
doustnie i kontrola po 15 minutach, jeśli nadal 
utrzymuje się hipoglikemia należy podać 15 g 
glukozy i kontrola glukozy po 15 minutach (re-
guła 15/15). Przy terapii za pomocą osobistej 
pompy insulinowej wskazane jest zatrzymanie 
podstawowego wlewu insuliny i ponowna kon-
trola glikemii 7

Dziecko z cukrzycą ma takie samo 
prawo do nauki w wybranej placów-
ce oświatowo-wychowawczej jak jego 
rówieśnicy, do rozwoju, realizacji ma-
rzeń, uczestniczenia w zajęciach klasy 
np. wycieczkach szkolnych jak wszyscy.

Można powołać się na:
1.  Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej- art. 

70,
2.  ustawę o systemie oświaty – art.39, ust,1 

pkt 3),
3. rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 30 

kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzie-
lania i organizacji pomocy psychologiczno-
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-pedagogicznej w publicznych przedszko-
lach, szkołach i placówkach(Dz.U. z 2013 
roku poz.532),

4.  ustawie „ Karty nauczyciela” w której pod-
kreśla się między innymi dydaktyczną, opie-
kuńczą i wychowawczą rolę nauczycieli,

5.  stanowisko Zespołu ds. Przeciwdziałania 
Dyskryminacji Dzieci Przewlekle Chorych.
 Upoważnienia  do opieki nad dzieckiem 

przewlekle chorym w szkole
Za zapewnienie dziecku bezpiecznych i hi-

gienicznych warunków odpowiada dyrektor 
przedszkola lub szkoły. Warunki te muszą 
uwzględniać rodzaj schorzenia lub niepełno-
sprawności dziecka.

Wszystkie ważniejsze kwestie dotyczące 
opieki nad dzieckiem należy sformalizować na 
piśmie. Warto wszystkie procedury postępo-
wania w określonych sytuacjach wypracować z 
wychowawcą dziecka. Rodzice, żeby upoważ-
nić pracownika szkoły do opieki nad przewlekle 
chorym dzieckiem, powinni zawrzeć z nim umo-
wę – pisemną lub ustną. Pracownik powinien w 
niej wyrazić zgodę i zobowiązać się do opieki.
Ustawa z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece 
zdrowotnej nad uczniami 

Sprawowanie opieki nad uczniami przewle-
kle chorymi lub niepełnosprawnymi w szkole

Art. 20. Opieka nad uczniem przewlekle 
chorym lub niepełnosprawnym w szkole 
jest realizowana przez pielęgniarkę śro-
dowiska nauczania i wychowania albo hi-
gienistkę szkolną.

 Art. 21. 1. W celu zapewnienia właści-
wej opieki nad uczniami przewlekle chorymi 
lub niepełnosprawnymi w szkole pielęgniar-
ka środowiska nauczania i wychowania albo 
higienistka szkolna współpracuje z lekarzem 
podstawowej opieki zdrowotnej, rodzicami, 
pełnoletnimi uczniami oraz dyrektorem i pra-
cownikami szkoły.
2.  Współpraca, o której mowa w ust. 1, obej-

muje wspólne określenie sposobu opieki nad 
uczniem dostosowanego do stanu zdrowia 
ucznia w sytuacji konieczności podawania 
leków oraz wykonywania innych czynności 
podczas pobytu ucznia w szkole.

3.  Podawanie leków lub wykonywanie innych 
czynności podczas pobytu ucznia w szkole 
przez pracowników szkoły może odbywać 
się wyłącznie za ich pisemną zgodą.

4.  Minister właściwy do spraw zdrowia może 
ogłosić, w drodze obwieszczenia, zalecenia 
postępowania dotyczące opieki nad ucznia-
mi przewlekle chorymi lub niepełnosprawny-

mi w szkole, opracowane przez odpowiednie 
stowarzyszenia lub towarzystwa naukowe o 
zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów 
w danej dziedzinie medycyny, zgodnie z po-
stanowieniami ich statutów.

5.  Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 4, 
jest ogłaszane w dzienniku urzędowym mi-
nistra właściwego do spraw zdrowia. Art. 
22. Dyrektor szkoły zapewnia pracownikom 
szkoły szkolenia lub inne formy zdobycia 
wiedzy na temat sposobu postępowania wo-
bec uczniów przewlekle chorych lub niepeł-
nosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdro-
wotnych uczniów.₅

(Dz.U.2019.1078 z dnia 2019.06.11 Wejście w 
życie: 12 września 2019 r.,1 stycznia 2020 r.)5

Gdy w szkole lub przedszkolu nie ma pielę-
gniarki

Jeśli w szkole akurat nie ma pielęgniarki, a 
trzeba podać dziecku leki lub sprawdzić jego 
stan zdrowia, wówczas te czynności mogą wy-
konać:

samo dziecko,
rodzic,
nauczyciel lub wychowawca.
Uwaga: pracownicy szkoły muszą otrzymać 

instrukcję postępowania od rodziców. Mogą też 
przejść szkolenie z opieki nad dzieckiem z daną 
chorobą przewlekłą.

Cukrzyca typu 1 to choroba przewlekła czę-
sto występującą u dzieci i młodzieży. W ostat-
nich dekadach nastąpił wzrost zachorowań na 
ten typ cukrzycy. Dotyczy to szczególnie dzieci 
najmłodszych. Choroba wiąże się z występo-
waniem wahań poziomu cukru we krwi. Dlate-
go u chorego dziecka konieczne jest:

• stałe sprawdzanie poziomu cukru we 
krwi (przy pomocy glukometru),

• podawanie insuliny,
• obliczanie kaloryczności posiłków.
Niewłaściwa opieka może powodować powi-

kłania groźne dla zdrowia i życia dziecka. Duże 
znaczenie w opiece nad młodymi diabetykami 
ma Ogólnopolska Federacja Organizacji Pomo-
cy Dzieciom i Młodzieży Chorym na Cukrzycę. 
Dzięki działalności Federacji mamy 200 wy-
kształconych edukatorów, którzy pomagają ro-
dzinom cukrzycowym w całej Polsce.

Federacja zorganizowała ponad 1000 szko-
leń dla 20000 nauczycieli z zakresu opieki nad 
dziećmi i młodzieżą z cukrzycą.

„Pilnie potrzebuję twojej pomocy. Po-
móż mi, może jutro ja pomogę tobie”.
Piśmiennictwo u autorki



32

MBA w ochronie  
zdrowia 

Studia podyplomowe online

Opis kierunku:

W związku ze zmianami planowanymi przez Resort 
Zdrowia w zakresie zarządzania podmiotami leczni-
czymi osoba, która będzie aspirować do pełnienia 
funkcji kierowniczej podmiotu leczniczego będzie 
zobowiązana m.in. do ukończenia studiów podyplo-
mowych na kierunku MBA w ochronie zdrowia.

Wyzwania, przed jakimi stoi polski sektor 
ochrony zdrowia determinują potrzebę stałe-
go rozwoju kompetencji menedżerskich osób 
nadzorujących i kierujących placówkami opie-
ki zdrowotnej oraz instytucjami administracji. 
Potrzeba kształcenia wykwalifikowanej kadry 
i podnoszenia kompetencji tych, którzy już 
uczestniczą w procesie zarządzania podmiota-
mi leczniczymi lub jej nadzorowania, w obliczu 
nowych wyzwań przed jakim stoi sektor, jest 
dzisiaj priorytetem. Program studiów podyplo-
mowych MBA ochronie zdrowia w Akademii 
WSB obejmuje kluczowe, praktyczne aspekty 
zarządzania, marketingu, jakości usług zdro-
wotnych.

dr hab. Marcin Lis, prof. AWSB 
 
Prorektor ds. Studenckich  
i Współpracy z Otoczeniem 
Akademii WSB

Partner kierunku:

DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Patronat kierunku:

Absolwent studiów MBA w ochronie zdrowia  
będzie zwolniony z państwowego egzaminu 
uprawniającego do zajmowania stanowiska 
kierownika podmiotu szpitalnego. 

Wynika to z projektu ustawy o modernizacji  
i poprawy szpitalnictwa z dnia 29 grudnia 2021 r.  
(art. 120 pkt. 4).

dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB  
Rektor Akademii WSB 
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MODUŁ: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W OCHRONIE ZDROWIA

 y Zarządzanie strategiczne 
 y Wdrażanie i monitorowanie wdrażania strategii 
 y Zarządzanie ryzykiem i zarządzanie kryzysowe a system ochrony 

zdrowia
 y Oczekiwania Rady Nadzorczej w odniesieniu do zarządzania 

ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w ochronie zdrowia – 
regulacje i praktyki rynkowe 

 y Analiza determinant otoczenia biznesowego 
 y Modele ochrony zdrowia 
 y Ekonomia menedżerska 
 y Rola administracji państwowej i Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w systemie ochrony zdrowia
 y Projekt wdrożeniowy – strategia i zarządzanie zmianą  

w jednostce ochrony zdrowia

MODUŁ: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W OCHRONIE ZDROWIA

 y Sprawozdania finansowe jako narzędzie komunikacji podmiotu 
medycznego z interesariuszami. Rachunkowość kreatywna czyli 
na co zwracać uwagę czytając sprawozdania finansowe 

 y Analiza finansowa - konstrukcja, interpretacje, wady i zalety 
podstawowych wskaźników. Zarządzanie kapitałem obrotowym 
oraz płynnością firmy 

 y Rachunkowość zarządcza, controlling i budżetowanie
 y Porównanie źródeł finansowania jednostek ochrony zdrowia  – 

wady, zalety, koszty
 y Zarządzanie kapitałem obrotowym oraz płynnością jednostek 

ochrony zdrowia
 y Zarządzanie ryzykiem finansowym
 y Projekt wdrożeniowy: zarządzanie finansami w jednostce 

ochrony zdrowia 

MODUŁ: PRZYWÓDZTWO I ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM 
W OCHRONIE ZDROWIA 

 y Zarządzanie kapitałem ludzkim 
 y Psychologia przywództwa  
 y Warsztat negocjacji i mediacji  
 y System motywacyjny w jednostkach ochrony zdrowia  
 y Sztuka wystąpień publicznych  
 y Metody i techniki budujące zaangażowanie pracownicze 
 y Warsztat kreatywności – Design Thinking  
 y Projekt wdrożeniowy: Zarządzanie kapitałem ludzkim 

Program studiów:

Kadra: 

DR HAB. N. PRAW. DOROTA KARKOWSKA

Członek Rady Fundacji, ekspert w Instytu-
cie Praw Pacjenta  i Edukacji Zdrowotnej 
w Warszawie; Dyrektor Centrum Wsparcia 
Organizacji Pacjentów przy Instytucie Praw 
Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

DR N. O ZDR. ANNA JANIK

Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach. Absolwentka 
studiów podyplomowych z zakresu  prawa 
medycznego oraz administracji i zarządzania 
w ochronie zdrowia

DR N. FARM. PIOTR KACZMARCZYK

Właściciel firmy szkoleniowo-badawczej 
INTERMEN Piotr Kaczmarczyk. Twórca au-
torskiego programu optymalizacji gospodarki 
i logistyki lekowej szpitali. Czynny zawodowo 
farmaceuta szpitalny

DR N O ZDR. HANNA DOBROWOLSKA  

Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Katowicach. Kierownik Działu 
Kształcenia Podyplomowego Okręgowa 
Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
(OIPiP). Przewodnicząca Komisji Kształcenia  
i Standardów przy OIPiP w Katowicach

DR N O ZDR. EWA MOMOT

Kierownik działu administracji w Sosnowiec-
kim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o. Posiadająca 
20 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym 
14 - letnie w branży ochrona zdrowia

DR N. O ZDR. RENATA CIEŚLIK-TARKOTA

Kierownik Oddziału Epidemiologii w Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Katowicach, a także Państwowy Inspektor 
Sanitarny w Rudzie Śląskiej.

Koordynator studiów: Ewelina Muszyńska-Zaczkowska
e-mail: emuszynska@wsb.edu.pl 
tel.: 725 555 999 wsb.edu.pl

Kontakt:

 y Kandydaci powinni posiadać co najmniej wyższe wykształcenie
 y Czas trwania: 3 semestry (416 godzin), realizowane w ciągu 1 

roku 
 y Podstawa zaliczenia: studia kończą się 3 egzaminami 

zaliczającymi poszczególne semestry nauki oraz złożeniem 
zespołowych projektów menedżerskich (max. 5 osób) z 
poszczególnych modułów

Informacje dodatkowe:

MODUŁ: PRAWO W OCHRONIE ZDROWIA 

 y Elementy prawa cywilnego i handlowego  
 y Prawo pracy i uprawnienia związków zawodowych 
 y Prawo farmaceutyczne 
 y Prawo medyczne 
 y Odpowiedzialność prawna kadry menedżerskiej 
 y Ochrona danych medycznych. Przepisy RODO w praktyce 

jednostek ochrony zdrowia 
 y Prawa pacjenta i dokumentowanie świadczeń medycznych 
 y Prawne aspekty wykonywania zawodów medycznych- rola 

samorządów zawodowych

MODUŁ: STANDARDY MEDYCZNE W OCHRONIE ZDROWIA 

 y Zarządzanie jakością i procesami w jednostkach ochrony 
zdrowia

 y Lean management – metody i narzędzia doskonalenia 
 y Zarządzanie projektami w ochronie zdrowia
 y Proces akredytacji jednostki ochrony zdrowia
 y Funkcjonowanie Narodowego Funduszu Zdrowia i finansowanie 

opieki zdrowotnej w Polsce 
 y Marketing w ochronie zdrowia 
 y Zarządzanie w Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 y Projekt wdrożeniowy: Systemowe podejście do zarządzania 

procesami w jednostce ochrony zdrowia
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Dekontaminacja medyczna w nowej odsłonie

dr n. o zdrowiu Danuta Broncel-Czekaj
Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji  

działającego przy OIPiP w Katowicach 
Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego Koło Terenowe w Siemianowicach Śl.

Procesy dezynfekcji i sterylizacji wymagają znajomości zasad aseptyki i antysep-
tyki, a zawsze najlepiej do tego były przygotowane pielęgniarki i położne. To one 
stanowiły grupą zawodową, która w ramach swoich zadań zawodowych zajmowała 
się dezynfekcją i sterylizacją. W miarę upływu lat, postępu wiedzy w dziedzinie de-
kontaminacji medycznej i zmian, do których niewątpliwie przyczyniły się  działania 
branżowego stowarzyszenia dekontaminacji medycznej – Polskiego Stowarzyszenia 
Sterylizacji Medycznej, powstała nowa grupa zawodowa zajmująca się w sposób pro-
fesjonalny procesami dekontaminacji medycznej w scentralizowanych działach de-
zynfekcji i sterylizacji - technicy sterylizacji medycznej[1-3]. 

Należy tu podkreślić, że   większość składu 
osobowego Zespołu ds. pielęgniarek zatrud-
nionych w sterylizacji miała zaszczyt uczestni-
czyć w tych historycznych wydarzeniach biorąc 
udziału w pracach tworzenia zawodu, progra-
mu nauczania, pisania zadań egzaminacyj-
nych dla Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
oraz egzaminowania słuchaczy tego kierunku 
kształcenia w trakcie państwowywch sesji eg-
zaminacyjnych. Wprawdzie w działach central-
nych sterylizacji trzonem zespołu są technicy 
sterylizacji medycznej to jednak nie należy 
tu zapominać o szerokiej rzeszy pielęgniarek 
i położnych, a także asystentek i higienistek 
stomatologicznych, które w dalszym ciągu zaj-
mują się dezynfekcją i sterylizacją wyrobów 
medycznych w podmiotach leczniczych zarów-
no publicznych, jak i niepublicznych. 

Jest także duża grupa pracowników nie-
medycznych, pracujących w sferze usług dla 
klienta i wykonujących zabiegi z możliwością 
przerwania ciągłości skóry: fryzjerzy, barberzy, 
tatuażyści, technicy usług kosmetycznych, i 
podolodzy. Ci ostatni są już profesjonalistami 
po egzaminie państwowym, a co ciekawe, to 
znowu w naszym województwie dzięki działa-
niom naszej koleżanki pielęgniarki mgr Justy-
nie Kapuściok i dyrektora szkoły mgr Hannie 
Chłopeckiej rozpoczęto kształcenie w 2019 
roku w Bytomskim Medyku przy ulicy Wrocław-
skiej 120 w Bytomiu na eksperymentalnym 
kierunku: podolog. W tym roku kolejna grupa 
fascynatów tym zawodem kończy 1 rok na tym 
dwuletnim kierunku kształcenia, a od ubiegłe-
go roku doskonale przygotowani podolodzy 
po państwowym egzaminie z świadectwem 
potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie wy-
chodzą naprzeciw zapotrzebowaniu w zakresie 

profesjonalnej pielęgnacji stopy zdrowej i cho-
rej.

 
Nowa odsłona dekontaminacji medycznej 

wymaga zwrócenia uwagi na istotne elemen-
ty wpływające na bezpieczeństwo pacjenta, a 
także personelu wykonującego te procesy oraz 
zapewnienie bezpieczeństwa otaczającemu 
środowisku. Bezpieczeństwa pacjenta to także 
bezpieczeństwo instytucji, w której pacjent lub 
klient (fryzjer, barber, kosmetyczka, podolog) 
będzie miał wykonywane zabiegi czy usługi. 

Do tych elementów należą:
• postępowość wykonywanych procesów 

i właściwy podział na strefy, który za-
pewnia wykonywanie procedur dekon-
taminacji i stopniowanie procedur z re-
dukowaniem skażenia, uzyskiwaniem 
narzędzi czystych, a następnie steryl-
nych wyrobów medycznych,

• niezbędne zasoby materiałowe, sprzęto-
we, organizacyjne z zapewnieniem miej-
sca i sprzęt do wykonywania procesów 
dezynfekcji i sterylizacji  w niezbędnej 
ilości i pojemności, a także technologii. 
W zakresie technologii nasuwa się tu 
wniosek o zapewnieniu jako priorytetu 
dezynfekcji maszynowej w myjni dezyn-
fektorze - zgodnej z EN PN ISO 158883, 
która daje powtarzalną, zwalidowaną 
procedurę,

• wyszkolony personel (technicy steryliza-
cji medycznej kształcą się w rocznej me-
dycznej szkole policealnej, a niezbędna 
jest aktualizacja wiedzy higienistek i asy-
stentek stomatologicznych, pielęgniarek 
i położnych na kursach kwalifikacyjnych 
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z zakresu technologii sterylizacji i de-
zynfekcji i/lub na kursie dla kierowników 
centralnych sterylizatorni i osób nadzo-
rujących wytwarznie sterylnych wyro-
bów medycznych w podmiotach leczni-
czych i innych zakładach świadczących 
usługi na rzecz podmiotów leczniczych, a 
także dla pozostałych zawodów: fryzje-
rów, barberów, tatuażystów, podologów 
czyli wszędzie tam, gdzie przeprowadza 
się zabiegi z możliwością przerwania cią-
głości skóry),

• zapewnienie właściwej jakości wody do 
procesów dekontaminacji z zastosowa-
neim wody demineralizowanej czy de-
stylowanej, 

• kontrola procesów dezynfekcji z wyko-
rzystaniem testów chemicznych oraz 
biologicznych dających pewność sku-
teczności procesów mycia i dezynfekcji 
nie tylko narzędzi o nieskomplikowanej 
budowie, ale także instrumentów modu-
łowych, 

• wykonywanie testów diagnostycznych 
narzędzi z zapewnieniem niezbędne-
go sprzętu (lupy, lampy powiększające, 
oleje do narzędzi chirurgicznych i z na-
pędem oraz materiały testowe do prze-
prowadzania testów funkcjonalnosci, a 
także  monitorowanie i dokumento-
wanie stanu narzędzi z wykorzysta-
niem aparatu, kamery podłączonej 
do komputera – zapewniające digi-
talizację, cyfrową transformację, 

• audyt jakości narzędzi wykonywa-
ny przez zatrudnionego bioinżynie-
ra medycznego Fot.1.

Fotografia 1. Uszkodzenia widoczne w 
powiększeniu mikroskopu elektronowego

• kontrola procesów sterylizacji z wyko-
rzystaniem metod fizycznych chemicz-
nych i biologicznych z uwzględnieniem 
norm europejskich, polskich i mędzyna-
rodowych,

• kontrola stanu zgrzewarek i jakości pa-
kowania z wykorzystaniem testów zgrze-
wu, czy arkuszy szczelności zgrzewu i 
innych profesjonalnych narzędzi testo-
wych, a także badania zewnętrznego, da-
jącego obiektywną ocenę potwierdzająca 
skuteczność uszczelniania pakietów,

• tworzenie dokumentacji  i monitorowa-
nie procesów dekontaminacji z monito-
rowaniem obiegu narzędzi i ich identy-
fikacją (kody kreskowe na etykietach) 
- wprowadzenie takich programów, sys-
temów elektronicznych,  które pozwolą 
na komunikcję działu dekontaminacji z 
wszystkimi oddziałami przekazującymi 
sprzęt do reprocesowania; w polskich 
sterylizacjach użytkowane są elektro-
niczne programy polskich jak i zachod-
nich firm, a ogromnym wyzwaniem jest 
serwisowanie wymagające nakładów fi-
nansowych i przewidywanie utrzymania 
ciągłości w tym zakresie Fot.2.,

Fotografia 2. Monitorowanie obiegu na-
rzędzi z wykorzystaniem T-doc

Żródło:https://www.getinge.com/pl/product-catalog/t-
-doc-select/; https://www.getinge.com/pl/product-catalo-
g/t-doc-endo/dostęp:02.04.2022

• właściwe zarządzanie zakupem narzędzi 
w podmiocie leczniczym – koniecznym 
staje się analiza zasadności zakupu na-
rzędzi, których nie można sterylizować 
metodą parową nie tylko w aspekcie 
ekonomicznym, ale także ekologicznym 
(wytwarzanie odpadów medycznych do 
utylizacji) – rozwiązaniem jest tutaj ra-
mowa instrukcja przyjmowania narzędzi 
do działu dekontaminacji medycznej, co 
zostało podjęte w jednym z numerów 
Biueltynu Okręgowej Izby Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach Nasze Sprawy,

• znakowanie narzędzi z wykorzystaniem 
innowacyjnych rozwiązań z bezpieczeń-
stwem zachowania jakości narzędzi 
(kody QR na narzędziach) Fot.3., Fot.4.,

Łyżeczka kostna 
-uszkodzenia części 

roboczej 

 Wiertło – korozja 
naprężeniowa 

Wiertło – tępa część 
robocza 

Źródło: zasoby własne
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Fotografia 3. Kody QR

Źródło: https://www.pryormarking.com/what-is-a-da-
ta-matrix-code/dostęp:02.04.2022

Fotografia 4. Urządzenie do znakowa-
nia narzędzi

Żródło:https://www.getinge.com/pl/rozwiazania/roz-
wiazania-dla-szpitali/zarzadzanie-artykulami-sterylnymi/ 
dostęp: 02.04.2022

• magazyn narzędzi nowych w strefie czy-
stej – takie rozwiązanie pozwala na bie-
żąco uzupełniać skład tac i zestawów, w 
których po dezynfekcji i testach diagno-
stycznych narzędzi stwierdzono brak funk-
cjonalności, uszkodzenia i korozję narzę-
dzi; właścicielem narzędzi jest wówczas 
podmiot leczniczy, a nie oddział,

• zapewnienie przy zakupie nowych narzędzi 
szkoleń w zakresie demontażu do procesów 
dezynfekcji i montażu po dezynfekcji- tyl-
ko zdemontowany sprzęt można oczyścic i 
zdezynfekować,

• szkolenia specjalistyczne z zakresu dekon-
taminacji robotów medycznych – ramion 
roboczych będących zgodnie z klasyfikacją 
Spauldinga sprzętem wysokiego ryzyka, 

• systematyczne szkolenia i aktualizacja 
wiedzy personelu medycznego – nie tylko 
w dziale dekontaminacji, ale także u użyt-
kownika sprzętu w zakresie prawidłowego 
użytkowania narzędzi, ale także właściwe-

go otwierania pakietów sterylnych, dostar-
czania narzędzi, czystych do sterylizacji 
(zwłaszcza implantów), 
• zarządzanie ryzykiem w dziale dekonta-
minacji i podejmowanie działań ograniczają-
cych
•  wystąpienie nieprawidłowości,
• dostosowanie technologii dekontamina-
cji wobec zmieniających się potrzeb wy-
nikających z pandemii i wiedzy na temat 
koronawirusa – personel działu dekonta-
minacji stał się tutaj personelem profesjo-
nalnie przygotowanym do przeprowadza-
nia technologii zamgławiania nadtlenkiem 
wodoru w oddziałach szpitalnych,

• dostosowanie wykonywanych usług w za-
kresie dezynfekcji przyłbic na potrzeby 
personelu pracującego z pacjentem po-
dejrzanym lub zakażonym koronawiru-
sem; wymaga to opracowania procedur 
dezynfekcji, doboru preparatów dezynfek-
cyjnych [4-12].

Te dwa ostatnie elementy są przykładem re-
agowania działu dekontaminacji i dostosowania 
do sytuacji związanej z pandemią COVID-19, a 
jednocześnie dowodem na obciążenie pracą w 
tym zakresie. Należy podkreślić, że negatyw-
nym efektem dla tej grupy personelu medycz-
nego jest brak gratyfikacji finansowej za pracę 
w warunkach pandemii, a własnie ten personel 
pracował ze sprzętem skażonym koronawiru-
sem z wszystkich oddziałów. W tabeli poniżej 
przytoczone są dane dotyczące utrzymywania 
się koronawirusa na różnych powierzchniach 
(SARS-CoV-2) Tab.1.

W dobie zwalniającej pandemii, a jednocze-
śnie pojawienie się nowych problemów wyni-
kających z trudnej sytuacji w Ukrainie i napły-
wu uchodźców, którzy wymagają systemowej 
pomocy nie należy zapominać o personelu 
podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryj-
nej opieki specjalistycznej.  To tutaj będą tra-
fiają pacjenci w pierwszej kolejności. Nikt nie 
przewidział, że konieczna będzie klimatyzacja 
w tych podmiotach. W tych instytucjach oraz 
wszędzie tam, gdzie będą wykonywane zabiegi 
z przerwaniem ciągłości skóry należy pamiętać 
o wietrzeniu pomieszczeń - jest to jedna z form 
sanityzacji środowiska i wymiany powietrza 
oraz o stosowaniu sterylizatorów plazmowych 
przepływowych czy lamp UVC przepływowych, 
zwłaszcza w tych pomieszczeniach, gdzie wy-
twarzają się bioaerozole (np.: gabinety stoma-
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tologiczne, baseny). Lampy przepływowe UVCz 
licznikami pracy są nową generacją lamp, któ-
re mogą być stosowane w obecności ludzi, a 
liczniki pozwalają kontrolować czas pracy urzą-
dzenia w sposób automatyczny. Czas pande-
mii zweryfikował także harmonogram przyjmo-
wania pacjentów – właściwym rozwiązaniem 
jest ograniczenie w tych placówkach kontaktu 
pacjentów/klientów przez wyznaczanie termi-
nów, tak by minimalizować liczbę osób prze-
bywających  jednoczasowo na ograniczonej 
powierzchni.

Jednak jednym z najważniejszych elemen-
tów przeciwdziałania zakażeniom nie tylko 
SARS-CoV-2  jest higiena rąk -  zmniejsza 
bowiem ryzyko przenoszenia drobnoustro-
jów. W jednym z arykułów autorzy powołują 
się na fakty, które precyzują konieczność in-
tensywnego wcierania mydła w obie dłonie, aż 
do pojawienia się obfitej piany. Badania nad 
SARS-CoV-2 wykazały, że wytworzona piana 
rozpuszcza otoczkę lipidową wirusów i prowa-
dzi do dyspersji oraz rozkładu cząsteczek wi-
rusa. Należy podkreślić, że środki powierzch-
niowo czynne zawarte w mydłach i środkach 

czyszczących dzięki reakcjom hydrofobowym 
wnikają do błony lipidowej wirusa i powodują 
jego lizę. Alkohol o stężeniu przekraczającym 
60%-65% może rozpuszczać cząsteczki tłusz-
czowe zewnętrznej warstwy lipidu wirusa, co 
prowadzi do rozerwania cząstki wirusa. Dla-
tego tak ważne jest, aby wykonać higeniczną 
dezynfekcję rąk techniką wcierania zgodnie z 
normą EN/PN 1500 [13].

 
Ta procedura mycia rąk, a dodatkowo w 

obszarze medycznym higieniczna dezynfekcja 
rąk wymagana jest w codziennym kontakcie 
nie tylko z pacjentem, czy klientem w obsza-
rze usług upiększających, ale także w codzien-
nym życiu. Nie zapominajmy także o innych 
podstawowych zasadach higieny – zasłaniania 
ust i nosa w trakcie kaszlu, używania jedno-
razowych chusteczek higienicznych, wietrzeniu 
pomieszczeń, regularnym sprzątaniu. Można 
mnożyć wiele innych przykładów – pamiętaj-
my, że każda następna choroba może być bar-
dziej groźna od poprzedniej.

Piśmiennictwo u autorki

Tabela 1. Utrzymywanie się koronawirusa na powierzchniach

Żródło: opracowanie własne z danych w publikacjach.
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„Odeszłaś od nas na zawsze, lecz w na-

szych sercach pozostaniesz na zawsze” 

 Z ogromnym żalem  zawiadamiamy o śmierci  

naszej Koleżanki Położnej Jolanty Sośnickiej.  

 Wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim 

 składa Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki  

 i Położne CZKiD im Prof. Starzewskiego  

Szpitala Miejskiego w Zabrzu  

Łączymy się w smutku i żalu z naszą Koleżanką  

emerytowaną Pielęgniarką Krystyną Śmigielską  

z powodu śmierci Męża.  

Szczere wyrazy współczucia składa Personel  

Okręgowego Szpitala Kolejowego  

w Katowicach SPZOZ

Naszej Koleżance Elżbiecie Klachacz  

wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy  

i wsparcia z powodu śmierci Mamy  

składają Pielęgniarki Oddziału Otolaryngologii  

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  

Megrez Sp. z o.o. w Tychach

Wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Męża,  

Koleżance Basi Cabon składają  

Pielęgniarki wraz całym zespołem Przychodni  

Specjalistycznej w Siemianowicach Śl.

„Ludzie ,których kochamy zostają z nami na zawsze,

bo zostawili ślady w naszych sercach…”

Łączymy się w smutku i żalu 

 z naszą Koleżanką Beatą Kawecką.

Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Taty 

składają koleżanki wraz z wszystkimi  

pracownikami Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

„Umarłych wieczność dotąd trwa, do-

kąd w pamięci pozostają „

 Wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci  

Taty Koleżance Barbarze Targos-Przybylskiej  

składają Współpracownicy Oddziału Gastroenterologii  

i Hepatologii Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego  

im.K.Gibińskiego w Katowicach Ligocie

„Bliscy sercu zawsze pozostają w naszej pamięci”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację  

o śmierci naszej Koleżanki Aleksandry Sklorz.  

Wyrazy współczucia dla Rodziny i Bliskich  

składają Pielęgniarki i Pielęgniarze Oddziału  

Zakaźnego ze Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg.  

Jedną nadzieję Nam dając,

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny 

 z powodu śmierci Pielęgniarki Aleksandry Sklorz 

składają Dyrektor, Pielęgniarki oraz Współpracownicy 

 Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie

„ Można odejść na zawsze, by stale być blisko”

Naszej Drogiej Koleżance Małgorzacie Luks  

wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci Taty  

składają Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki  

i Położne Zespołu Wojewódzkich Przychodni  

Specjalistycznych w Katowicach

„ Nie pytam Cię Boże dlaczego Ją zabrałeś, l 

ecz dziękuje za to, że nam Ją dałeś”

Naszej Koleżance Irenie Kiedrzyn  

 wyrazy szczerego współczucia i słowa otuchy z powodu 

śmierci Mamy  

składają Pielęgniarki ze Szpitala Miejskiego nr 4 

 w Gliwicach
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  ,, Nie umiera ten, kto trwa w sercach i naszej pamięci”.

  Naszej Koleżance Pielęgniarce Teresie Tomczyk 

wyrazy współczucia z powodu śmierci Męża  

w tych trudnych dla Niej chwilach 

 składają Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki  

i Położne CZKiD  im Prof. Starzewskiego  

Szpitala Miejskiego w Zabrzu 

„Lecz oni ciągle żywi, nadal wytrwale są wśród nas.    Ich 

dusze przy nas pozostały, tylko ciała zabrał czas” 

 Wyrazy głębokiego współczucia,  

Pielęgniarce Oddziałowej SOR mgr Mirosławie Miś  

z powodu śmierci Taty  

składają Pielęgniarka Naczelna oraz Pielęgniarki  

i Położne CZKiD im Prof. Starzewskiego  

Szpitala   Miejskiego w Zabrzu 

„Jest taki ból o którym lepiej nie mówić,  

bowiem najlepiej wyraża go milczenie”

 Sabinko Twój ból jest wielki  

- ale miłość i pamięć pozostanie.

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty 

   Naszej Koleżance Sabinie Szafarczyk

składają Naczelna Pielęgniarka,  

Pielęgniarki Oddziałowe oraz Pielęgniarki,  

Pielęgniarze i Położne   

Górnośląskiego Centrum Zdrowia  

Dziecka w Katowicach

„Wszystko na świecie prędko przemija, 

A pozostanie dobre wspomnienie”

Naszej drogiej Koleżance  Sabinie Szafarczyk 

wyrazy współczucia, z powodu śmierci Ojca

składają Koleżanki i Koledzy z Oddziału  

Anestezji i Intensywnej Terapii GCZD w Katowicach

„Ludzie, których kochamy,zostają na zawsze, 
bo zostawili ślady w naszych sercach“ 
Halinko czas jest najlepszym lekarstwem na smutek,  

a wspomnienia zawsze będą z nami. 

Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty  Naszej 

Koleżance Halinie Kost  

składają Naczelna Pielęgniarka, Pielęgniarki  

Oddziałowe oraz Pielęgniarki  i Położne

 Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka  

w Katowicach

Pracownicy firmy CenterMed Sp. z o. o. Katowice 

pragną złożyć wyrazy głębokiego współczucia naszej 

Koleżance Helenie Kos  

z powodu śmierci Małżonka śp. Józefa.  

Odszedł człowiek o wielkim sercu, który swoją wiedzą  

i dobrą radą służył wszystkim będącym  

w potrzebie.  

Drogi Józefie, dziękujemy Ci za to, że byłeś  

zawsze ze swoją Rodziną. Spoczywaj w pokoju!

Gdyby śmierci nie było, nikt z nas by już nie żył.  

Przemijamy jak wszystko by w ten sposób przetrwać.” 

Liczy się każda chwila, którą można spędzić z bliskimi – póki 
jeszcze są tutaj. Za chwilę będzie za późno. 
Tak mało czasu zostało. Za mało, za mało czasu, żeby z każdym 

porozmawiać, żeby odpowiedzieć na całą tę miłość, żeby ogarnąć 
wszystkie te potrzeby, żeby zadbać o każdego, kto tego potrzebuje .
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Biblioteka i czytelnia czynne są: we wtorki od 11.30 do 17.00, w czwartki od 7.30 do 18.00

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

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

Biuro Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
tel. 510 132 171; e-mail: rzecznik@izbapiel.katowice.pl
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Aleksandra Liszka w 2022 roku pełnić  
będzie dyżury w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach od 1500 – 1700.
Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w godzinach 
od 1500 – 1700 w niżej podanych terminach:

13.01.2022 r. 27.01.2022 r.  3.02.2022 r. 17.02.2022 r.  3.03.2022 r. 17.03.2022 r
31.03.2022 r.  7.04.2022 r. 21.04.2022 r.  5.05.2022 r. 19.05.2022 r.  2.06.2022 r.
23.06.2022 r.  7.07.2022 r. 21.07.2022 r.  4.08.2022 r. 18.08.2022 r.  1.09.2022 r.
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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)
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