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Deszcz i Łzy

Istota deszczu niepojęta 
kroplami peł�y�i życia 
zachwyca  zawst�dza 
tajemnicą okr��a wszechświat 

 Mowa kropel szumiących 
niepokoi bezradnych 
co za szybą stoją 
czekając na gości 

Jakże bardzo podobny 
cichy plusk rozchlapany 
do łez bezszelest�ych 
po t�arzy pł��ących 

 Pat�zy�y widzimy milczy�y 
sł�szy�y dwa brzmienia 
deszczu i łez ludzkich 
deszcz płacze łzy bolą

Pielęg�iarskie stałe t��anie  
dot�kanie czuwanie 
łzy cier�ienia osuszy 
w deszczu schowa zadumę

Hanna Paszko
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Kolejne zmiany – kolejne problemy
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

„Życie to ciągła zmiana, a jeśli nie lubi się zmian, to nie lubi się życia.” 
– William Wharton („Niezawinione śmierci”)

Być może niektórzy z Państwa pamiętają, że powyższy cytat już kiedyś został przytoczony 
w Biuletynie Informacyjnym „Nasze Sprawy”, jednak patrząc na otaczającą nas rzeczywistość, 
zasadnym wydaje się być stwierdzenie, że nie stracił on na aktualności, a życie to faktycznie 
ciągła zmiana. Pytanie, które jednak nasuwa się w tym momencie, brzmi: „Czy każda zmiana 
jest właściwa?”. Myślę, że wszyscy zgodzimy się, iż nie każda. Jak więc lubić coś, co nie jest 
dla nas dobre? Jak cieszyć się z rzeczy, które niszczą ustalony porządek lub pogarszają naszą 
sytuację w ten, czy inny sposób? Zapewne te pytania zadają sobie od czerwca przedstawiciele 
wszystkich zawodów medycznych, w tym pielęgniarki i położne, co spowodowane jest wejściem 
w życie (w dniu 29 VI br.) nowelizacji ustawy z dnia 8 VI 2022r. o sposobie ustalania najniższego 
wynagradzania zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych 
(tj. ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego 
niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw 
z dnia 26.05.2022 r. – Dz.U. 2022, poz. 1352).

W kwestii wyjaśnienia przypominamy, iż najistotniejszą zmianą w/w nowelizacji jest wpro-
wadzenie  nowych współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych.  Współczynniki te 
zostały podwyższone, dzięki czemu zwiększyła się kwota wynagrodzenia zasadniczego pracow-
nika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej, innego niż pra-
cownik wykonujący zawód medyczny, którego wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniż-
szego wynagrodzenia zasadniczego, ustalonego jako iloczyn współczynnika pracy określonego 
w załączniku do ustawy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 
narodowej w roku poprzedzającym ustalenie, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego  w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Zgodnie z ustawą najniższe wynagrodzenie z niej wynikające dla:

- pielęgniarek/położnych z wymaganym średnim wykształceniem bez tytułu specjalisty 
w dziedzinie pielęgniarstwa/mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik 0,94) 
to 5322,78 zł.

- pielęgniarek/położnych z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i spe-
cjalizacją albo pielęgniarek/położnych ze średnim wykształceniem i specjalizacją (współ-
czynnik 1,02) - 5775,78 zł.

- pielęgniarek/położnych z tytułem magistra z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielę-
gniarstwa/mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik 1,29) to 7304,66 zł.

Z pozoru może się wydawać, że nowelizacja w/w ustawy jest zmianą pozytywną, skąd więc jej 
negatywne skutki? Cały problem polega na sformułowaniu dotyczącym kwalifi kacji grup zawodo-
wych przypisanych do danego współczynnika. W ustawie użyto słów: „Grupy zawodowe według 
kwalifi kacji WYMAGANYCH na zajmowanym stanowisku”. „Wymaganych”, a nie „POSIADANYCH”. 
To jedno słowo spowodowało, iż w środowisku zawodowym pielęgniarek i położnych funkcjonują 
dwa główne poglądy w interpretacji Ustawy z dn. 29 VI br., a obowiązującej od 1 VII 2022 r. 
dotyczącej najniższego wynagrodzenia.

Pierwszy sposób interpretacji wynika ze Stanowiska nr 62 Prezydium Naczelnej Rady Pielę-
gniarek i Położnych z dnia 2 VIII br., w którym stwierdzono, iż pracodawca nie ma prawa do „[…] 
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samodzielnej, arbitralnej odmowy uznania kwalifi kacji pielęgniarek i położnych w celu uniknięcia 
zaszeregowania pracowników do grupy zawodowej o wyższym współczynniku, bo sam fakt za-
trudnienia na danym stanowisku pielęgniarki/położnej z konkretnymi kwalifi kacjami jest tożsa-
my z uznaniem, iż te konkretne kwalifi kacje są na tym stanowisku wymagane.

Z kolei Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 21 VII 2021r. jednoznacznie stwierdziło, że „[…] 
załącznik do ustawy ustanawiający 11 grup zawodowych i przynależne im współczynniki pracy 
określa, że podział na grupy zawodowe został oparty o kwalifi kacje wymagane od pracownika 
na zajmowanym stanowisku. Pracodawca/kierownik podmiotu leczniczego realizując więc posta-
nowienia ustawy w zakresie kwalifi kowania danego pracownika do właściwej grupy zawodowej, 
powinien więc brać pod uwagę wykształcenie, nie tyle posiadane, co wymagane na stanowisku, 
na którym zatrudniony jest pracownik”, co oznacza, iż to pracodawca dokonuje kwalifi kacji pra-
cownika do właściwej grupy zawodowej.

Biorąc pod uwagę liczne telefony i zapytania kierowane do Działu Prawnego OIPiP w Katowi-
cach przez Członków Izby, można powiedzieć, iż w praktyce wszystko zależy od tego, do której 
interpretacji przychyli się kierownik/dyrektor danego podmiotu leczniczego, przy czym warto 
podkreślić, iż ustawa obowiązuje wszystkie podmioty lecznicze niezależnie od źródła ich fi nanso-
wania (żłobki i domy pomocy społecznej nie są podmiotami leczniczymi).

Jak Państwo mogą się domyślić, skutki zmian wprowadzonych w/w ustawą dla dwóch osób 
mogą być zupełnie różne. Mówiąc wprost – część osób na nich zyskała, a część straciła, bo zda-
rzały się sytuacje, iż wynagrodzenie danych pracowników medycznych zostało obniżone wskutek 
zaszeregowania ich przez pracodawców do grupy zawodowej o niższym współczynniku pracy 
z uwagi na uznanie, iż na danym stanowisku kwalifi kacje wymagane od pracownika są niższe niż 
te, które pracownik posiada.

Cała sytuacja spowodowała nie tylko zaostrzenie istniejących już problemów, ale również – 
powstanie nowych. Środowisko zawodowe – nie tylko pielęgniarek i położnych – ale wszystkich 
zawodów medycznych, zostało podzielone w sposób naganny i trudno jest przewidzieć, jakie 
będą tego następstwa w ujęciu długoterminowym szczególnie, że problemy z interpretacją w/w 
ustawy dotyczą większej liczby zagadnień. Część z nich została omówiona i wyjaśniona przez 
mec. Dorotę Tiszbierek w artykułach zamieszczonych na stronie internetowej OIPiP w Kato-
wicach [Start -> Dział Prawny -> Nowości], ponadto Pani mecenas na bieżąco udziela wyja-
śnień podczas pełnionych dyżurów telefonicznych, które mają miejsce w każdy wtorek i czwartek 
w godzinach 10.00-15.00. Ważną informacją jest zmiana numeru telefonu, pod którym dostępna 
jest Pani mecenas. Nowy numer to 690 – 415 – 649.

Temat nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach poruszony został również na po-
siedzeniu Śląskiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego, które miało miejsce 3 X 2022 r. Fo-
rum, w którym prezydencję w bieżącym roku objęła Śląska Izba Aptekarska pod wodzą Prezesa 
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Pana Mikołaja Konstantego, jednogłośnie stwierdziło, 
iż w/w ustawa nie tylko spowodowała liczne konfl ikty w zespołach medycznych, a wręcz prowadzi 
do degradacji zawodów medycznych. W związku z powyższym, Forum podjęło decyzję o przygo-
towaniu wspólnego stanowiska, w którym podkreślone zostaną negatywne skutki wprowadzonej 
ustawy.

Mimo niesprzyjających okoliczności OIPiP w Katowicach zachęca do podejmowania wysiłku 
i aktualizowania swojego wykształcenia zgodnie ze stanem obecnej wiedzy medycznej. Jest to 
niezwykle istotne, by móc pełnić usługi medyczne na najwyższym poziomie oraz by realizować 
obowiązek pielęgniarek i położnych wynikający z ustawy o zawodach pielęgniarek i położnych 
z 15 VII 2011r.

Katowicka Okręgowa Izba oferuje swoim Członkom możliwość uczestnictwa w bezpłatnych, 
jednodniowych szkoleniach, fi nansowanych ze środków Izby, nt. „Zaawansowane zabiegi RKO 
u dorosłych” lub „Zaawansowane zabiegi RKO u dzieci”.
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Poza tym, mają Państwo możliwość skorzystania z bezpłatnej oferty kursów specjalistycznych 
realizowanych w ramach Projektu Pozakonkursowego w Działaniach 7.1 Programu Operacyjnego 
„Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 i późniejsze”. Są to m. in. kursy tj. „RKO nowo-
rodka”, „Wykonanie i interpretacja zapisu EKG u dorosłych”, „Wywiad i badanie fi zykalne”. Jak już 
zostało wspomniane, kursy są bezpłatne, a na czas zajęć zapewniona jest usługa cateringowa, 
podobnie jak niezbędne materiały biurowe oraz dydaktyczne. Należy jednak podkreślić, iż jed-
na osoba w ramach Projektu może skorzystać tylko z jednego kursu. Wnioski o udział w kursie 
należy składać w systemie SMK, a wszelkich informacji udzielają Pracownicy Działu Kształcenia 
OIPiP w Katowicach.

Ostatnią, jednak niemniej ważną informacją, którą pragniemy Państwu przekazać, jest fakt, 
iż podczas odbywającego się w dniach 26-27 IX 2022r. X Sprawozdawczo-Wyborczego Krajowe-
go Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, zostały 
wybrane władze Związku nowej kadencji, przypadającej na lata 2022-2026. Miło nam poin-
formować, iż Przewodniczącą OZZPiP ponownie została wybrana Pani Krystyna Ptok, będąca 
również Członkiem ORPiP w Katowicach. Pani Krystynie Ptok serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów – zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

Szanowni P aństwo, trudno jest znaleźć odpowiednie słowa, by podsumować zaistniałą sytu-
ację dotyczącą nowelizacji ustawy o wynagrodzeniach pracowników medycznych. Mówiąc de-
likatnie, jest ona dość niefortunna, bo pogłębia istniejący już, niemały rozdźwięk w polskiej 
ochronie zdrowia. Środowisko medyczne musi więc „zewrzeć szeregi” i działać na rzecz poprawy 
warunków pracy i płacy wszystkich pracowników medycznych. Zjednoczenie ponad podziałami 
to jedyny sposób, by wypracować porozumienie, które będzie zadowalające dla każdej ze stron. 
Warto jest więc powściągnąć emocje, bo choć sytuacja jest trudna, to trzeba wierzyć, iż wkrótce 
ulegnie poprawie. 
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Konkursy Wrzesień, Październik 2022 r

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5  w Sosnowcu im św. Barbary

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii Ogólnej /Oddziału Intensywnej 
Opieki Kardiologicznej w Szpitalu WSS Nr 5 w Sosnowcu  Ewa Regiec

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału  Neurologii
/Pododdział Udarowy  Małgorzata Wójcik

Pielęgniarka Oddziałowa Stacji Dializ  Sylwia Kłosińska

Pielęgniarka  Oddziałowa Klinicznego 
Oddziału Neurochirurgicznego  Anna Wydmańska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 w Jastrzębiu Zdroju 

Naczelna Pielęgniarka Adriana Pawlas

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii Dziecięcej Edyta Kolekta

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii Bogumiła Krzysztoporska

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Gastrologiczno- Wewnętrznego  Henryka  Lodwich

Szpital Specjalistyczny nr 2  w Bytomiu 

Położna Oddziałowa Oddziału Położnictwa 
i Ginekologii BL. III   Beata Ferdyn

Pielęgniarka Oddziałowa Dziecięcych Oddziałów  
Zabiegowych i Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej 
i Zabiegów Krótkoterminowych Mariola Tubis

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii Sylwia Dąbrowska

Szpital Rejonowy im. Rostka w Raciborzu 

Pielęgniarka Oddziałowa Centralnego Bloku Operacyjnego Anna  Mendelska

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgicznego   Katarzyna Polak

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Otolaryngologicznego   Teresa Marcol

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrycznego   Patrycja Spyra- Dziaduch

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego   Edyta Hajduk

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii 
Urazowo Ortopedycznej   Grażyna Komarek

Położna Oddziałowa Oddziału Ginekologiczno Położniczego  Anna Kretek

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego  Ramona  Mikler

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału 
Opiekuńczo Leczniczego  Agnieszka  Sobeczko -Kowalczyk 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pulmonologicznego  Anna  Konieczna

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno 
Zakaźnego   Aleksandra Spyra
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WYCIĄG
niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 8 sierpnia 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w celu 

ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz koniecznością podjęcia, w ciągu 
7 dni, uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki osobie, która uzy-
skała kwalifi kacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie 
Decyzji Ministra Zdrowia, niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez 
Wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady dr n. med. Beatę Podleżyńską.

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

dzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych za-
wierające informację o ostatecznym terminie głoso-
wania.

2.  Kartę do głosowania.
        Projekt następującej uchwały oraz pozostałe 

dokumenty zostały zamieszczone  w Elektronicz-
nej Skrzynce Rady: 

1)  Uchwały Nr 451/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 8 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie przyznania warun-
kowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
dla osoby, która uzyskała kwalifi kacje pielęgniarki 
poza terytorium państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej (O.S.).

W określonym terminie tj. w dniu 8 sierpnia 2022 roku 
stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 20 Człon-
ków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały przyjęte 
20 głosami „za”:

WYCIĄG
 niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 12 sierpnia 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w celu 

ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz koniecznością podjęcia, w cią-
gu 7 dni, uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki osobie, któ-
ra uzyskała kwalifi kacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na 
podstawie Decyzji Ministra Zdrowia, niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.

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

dzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
zawierające informację o ostatecznym terminie gło-
sowania.

2. Kartę do głosowania.
        Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
materiały i dokumenty zostały zamieszczone w 
Elektronicznej Skrzynce Rady: 
1)  Uchwały Nr 452/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 12 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie przyznania warun-
kowego prawa wykonywania zawodu położnej dla 
osoby, która uzyskała kwalifi kacje położnej poza 
terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej (A.K.).

2)  Uchwały Nr 453/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 12 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie wykreślenia wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i 
położnych (E.D.)

3)  Uchwały Nr 454/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 12 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie wykreślenia wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek 
i położnych (E.S.).

4)  Uchwały Nr 455/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
12 sierpnia 2022 roku w przedmiocie wykreślenia 
wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych (K.K.M.).

5)  Uchwały Nr 456/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 12 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie wykreślenia wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i 
położnych (W.A.K.).

6)  Uchwały Nr 457/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 12 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie przyjęcia protokołu 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 12 sierpnia 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  
18 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte 18 głosami „za”:

Wojewódzki Szpital  Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu 

Naczelna Pielęgniarek Marzena Huptas

SP Szpital Kliniczny nr 1 im. St. Szyszko w Zabrzu  SUM w Katowicach 

Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii Dzieci i Noworodków   Katarzyna Buc

 Składamy gratulacje i życzymy satysfakcji w pełnieniu obowiązków, 
realizacji zamierzeń dla dobra pacjentów oraz zespołu pielęgniarek
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WYCIĄG
 niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 16 sierpnia 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w celu 

ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz wpłynięciem dużej ilości wnio-
sków o stwierdzenie Prawa Wykonywania Zawodu 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 posie-
dzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
zawierające informację o ostatecznym terminie gło-
sowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekty następujących uchwał oraz pozostałe 
dokumenty zostały zamieszczone w Elektronicz-
nej Skrzynce Rady: 
1) Uchwał od Nr 458 do Nr 660/2022/VII Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
16 sierpnia 2022 roku w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpi-
su do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 661 do Nr 710/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
16 sierpnia 2022 roku w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu położnej oraz wpisu 
do Rejestru Położnych Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwały od Nr 711 do Nr 715/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
16 sierpnia 2022 roku w przedmiocie wpisu do Re-
jestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.

4) Uchwały Nr 716/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 16 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie wpisu do Rejestru 

Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.

5) Uchwał od Nr 717 do Nr 718/2022/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 16 sierpnia 2022 roku w przedmiocie wyda-
nia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu 
pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach.

6) Uchwały Nr 719/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 16 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie wydania zaświadcze-
nia o prawie wykonywania zawodu położnej oraz 
wpisu do Rejestru Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

7) Uchwał od Nr 720 do Nr 723/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
16 sierpnia 2022 roku w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek i Położnych w Katowicach.

8) Uchwał od Nr 724 do Nr 729/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
16 sierpnia 2022 roku w przedmiocie wykreślenia 
z Rejestru Położnych Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 16 sierpnia 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 20 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte 20 głosami „za”:

WYCIĄG
 niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 22 sierpnia 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w celu 

ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz koniecznością podjęcia, w cią-
gu 7 dni, uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki osobie, któ-
ra uzyskała kwalifi kacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na 
podstawie Decyzji Ministra Zdrowia, niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych przez Wiceprzewodniczącą Okręgowej Rady dr n. med. Beatę Podleżyńską.
Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego posie-

dzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
zawierające informację o ostatecznym terminie gło-
sowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekt następującej uchwały oraz pozostałe do-
kumenty zostały zamieszczone w Elektronicznej 
Skrzynce Rady: 
1) Uchwały Nr 730/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 22 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie przyznania warun-
kowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
dla osoby, która uzyskała kwalifi kacje pielęgniarki 
poza terytorium państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej (O.D.).

W określonym terminie tj. w dniu 22 sierpnia 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  17 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte 17 głosami „za”:

WYCIĄG
 niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 26 sierpnia 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w celu 

ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz koniecznością podjęcia, w cią-
gu 7 dni, uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki osobie, któ-
ra uzyskała kwalifi kacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na 
podstawie Decyzji Ministra Zdrowia, niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.

Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:



9

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego posie-
dzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
zawierające informację o ostatecznym terminie gło-
sowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekt następującej uchwały oraz pozostałe 

dokumenty zostały zamieszczone                                    w 
Elektronicznej Skrzynce Rady: 
1) Uchwały Nr 731/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 26 sierp-

nia 2022 roku w przedmiocie przyznania warun-
kowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
dla osoby, która uzyskała kwalifi kacje pielęgniarki 
poza terytorium państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej (N.D.).

W określonym terminie tj. w dniu 26 sierpnia 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  19 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte  19 głosami „za”:

WYCIĄG
 niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

w dniu 30 sierpnia 2022 roku.
Z uwagi na BRAK QUORUM na zaplanowanej na dzień 30 sierpnia 2022 roku Wideo-Radzie oraz w związku z 

koniecznością podjęcia, w ciągu 7 dni, uchwał w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawo-
du pielęgniarki osobom, które uzyskały kwalifi kacje pielęgniarki poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia, zostało zwołane niestacjonarne posie-
dzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 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 najpierw Wideo-Rady a 

następnie niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych zawierające informa-
cję o ostatecznym terminie głosowania.

2. Kartę do głosowania.
Projekt następującej uchwały oraz pozostałe 

dokumenty zostały zamieszczone  w Elektronicz-
nej Skrzynce Rady: 
1) Uchwał od Nr 732 do Nr 809 i od Nr 1051 do Nr 

1067/2022/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Po-
łożnych w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2022 roku 
w przedmiocie w przedmiocie stwierdzenia prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach

2) Uchwał od Nr 810 do Nr 815/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2022 roku w przedmiocie w przedmio-
cie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu po-
łożnej  oraz wpisu do Rejestru Położnych Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwał od Nr 816 do Nr 820 i od Nr 1068 do Nr 
1070/2022/VII Okręgowej Rady Pielęgniarek i 
Położnych w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2022 
roku w przedmiocie wpisu do Rejestru Pielęgniarek 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach.

4) Uchwały Nr 821 i od Nr 1071 do Nr 1072/2022/VII 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 30 sierpnia 2022 roku w przedmio-
cie wydania zaświadczenia o prawie wykonywania 
zawodu pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pielę-
gniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach.

5) Uchwał od Nr 822 do Nr 823/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2022 roku w przedmiocie wykreślenia z 
Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach.

6) Uchwały Nr 824/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie wykreślenia grupo-
wej praktyki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą.

7) Uchwał od Nr 825 do Nr 1050/2022/VII Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
30 sierpnia 2022 roku w przedmiocie wykreślenia 
wpisu w rejestrze indywidualnych praktyk pielę-
gniarek i położnych.

8) Uchwały Nr 1073/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie przyznania prawa 
wykonywania zawodu pielęgniarki na czas określo-
ny  oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 

Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (I.F.)
9) Uchwały Nr 1074/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-

gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie w przedmiocie przy-
znania warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki dla osoby, która uzyskała kwalifi kacje 
pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich 
Unii Europejskiej (T.M.).

0) Uchwały Nr 1075/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie udzielenia  pomocy  
socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego (Verano 
Turnus IV).

11) Uchwały Nr 1076/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie udzielenia  pomocy  
socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego (Pola-
nica Turnus IV).

12) Uchwały Nr 1077/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie udzielenia  pomocy  
socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego (Pola-
nica Turnus V).

13) Uchwały Nr 1078/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w sprawie rozszerzenia pełnomoc-
nictwa Pełnomocnika Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach VII kadencji (B.G.).

14) Uchwały Nr 1079/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 
sierpnia 2022 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkursowych 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsię-
biorcami (NP Repty).

15) Uchwały Nr 1080/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 
sierpnia 2022 roku w przedmiocie wykreślenia or-
ganizatora kształcenia M&M Centrum Kształcenia 
Pielęgniarek s.c. Zuzanna Mysłowska, Beata Mróz 
w Krakowie.

16) Uchwały Nr 1081/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie rozłożenia zaległych 
składek członkowskich na raty (J.B.).

17) Uchwały Nr 1082/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie rozłożenia zaległych 
składek członkowskich na raty (A.Z.).

18) Uchwały Nr 1083/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie rozłożenia zaległych 
składek członkowskich na raty (M.M.).
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19) Uchwały Nr 1084/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierpnia 
2022 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na zor-
ganizowanie przez Zespół ds. pielęgniarstwa epi-
demiologicznego VIII Konferencji Naukowo-Szko-
leniowej Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi 
Śląskiej.

20) Uchwały Nr 1085/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie wyrażenia zgody na 
zorganizowanie przez PTP koło terenowe Jaworzno 
Konferencji z okazji 60-lecia powstania Liceum Me-
dycznego Pielęgniarstwa w Jaworznie.

21) Uchwały Nr 1086/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierpnia 
2022 roku w przedmiocie dofi nansowania udziału w 
IV Edycji Pielgrzymki Chorych i Niepełnosprawnych 
do Lourdes dla członków samorządu.

22) Uchwały Nr 1087/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierpnia 
2022 roku w przedmiocie wypłacenia  „Funduszu 
Integracyjnego”.

23) Uchwały Nr 1088/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie refundacji kosztów 
kształcenia.

24) Uchwały Nr 1089/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierpnia 
2022 roku w przedmiocie sfi nansowania jednorazo-
wego pobytu rehabilitacyjnego dla członków Okrę-
gowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, 
którzy w związku z wykonywaniem zawodu zacho-
rowali na COVID-19.

25) Uchwały Nr 1090/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierpnia 
2022 roku w przedmiocie przyznania zapomóg cho-
robowych członkom samorządu.

26) Uchwały Nr 1091/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie przyznania zapomogi 
losowej członkowi samorządu (B.P.).

27) Uchwały Nr 1092/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 
sierpnia 2022 roku w przedmiocie przyznania jed-
norazowego świadczenia  pieniężnego z tytułu uro-
dzenia się dziecka Członka  Okręgowej  Izby Pielę-
gniarek  i Położnych w  Katowicach.

28) Uchwały Nr 1093/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie przyznania gratyfi ka-
cji emerytalnej członkom samorządu.

29) Uchwały Nr 1094/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie przyznania zapomogi 
pośmiertnej członkowi samorządu.

30) Uchwały Nr 1095/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 30 sierp-
nia 2022 roku w przedmiocie przyjęcia protokołu 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek  i Położ-
nych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 30 sierpnia 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  20 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte następującą ilością głosów „za”:
− Uchwały od Nr 732 do Nr 1085/2022/VII – 20 gło-

sów „za”
− Uchwała Nr 1086/2022/VII – 18 głosów „za”
− Uchwały od Nr 1087 do Nr 1091/2022/VII – 20 gło-

sów „za”
− Uchwała Nr 1092/2022/VII – 19 głosów „za”
− Uchwały od Nr 1093 do Nr 1095/2022/VII – 20 gło-

sów „za”

WYCIĄG
 niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 19 września 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w celu 

ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz koniecznością podjęcia, w ciągu 
7 dni, uchwał w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki osobom, które uzy-
skały kwalifi kacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie 
Decyzji Ministra Zdrowia niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
zostało zwołane zgodnie z § 9 ust. 3 Załącznika do Uchwały nr 7 Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach z dnia 18 marca 2016 roku w przedmiocie Regulaminu Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych przez 
Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.
Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:

1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego posie-
dzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych za-
wierające informację o ostatecznym terminie głoso-
wania.

2. Kartę do głosowania.
        Projekty następujących uchwał oraz pozostałe doku-

menty będące przedmiotem obrad zostały zamieszczo-
ne w Elektronicznej Skrzynce Rady: 
1) Uchwał od Nr 1096 do Nr 1130/2022/VII Okręgo-

wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 września 2022 roku w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2) Uchwał od Nr 1131 do Nr 1135/2022/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 września 2022 roku w przedmiocie stwier-
dzenia prawa wykonywania zawodu położnej oraz 
wpisu do Rejestru Położnych Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach.

3) Uchwały od Nr 1136 do Nr 1138/2022/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 
dnia 19 września 2022 roku w przedmiocie wpisu 
do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

4) Uchwały od Nr 1139 do Nr 1143/2022/VII Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z 

dnia 19 września 2022 roku w przedmiocie wykre-
ślenia do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5) Uchwały Nr 1144/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 wrze-
śnia 2022 roku w przedmiocie wykreślenia wpisu 
w rejestrze indywidualnych praktyk pielęgniarek i 
położnych.

6) Uchwały Nr 1145/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 wrze-
śnia 2022 roku w przedmiocie przyznania warun-
kowego prawa wykonywania zawodu położnej dla 
osoby, która uzyskała kwalifi kacje położnej poza 
terytorium państw członkowskich Unii Europej-
skiej (Y.B.).

7) Uchwały Nr 1146/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 września 
2022 roku w przedmiocie przyznania prawa wyko-
nywania zawodu pielęgniarki na określony zakres 
czynności zawodowych oraz okres i miejsce jego 
wykonywania dla osoby, która uzyskała kwalifi kacje 
pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich 
Unii Europejskiej (O.K.).

8) Uchwały Nr 1147/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 
września 2022 roku w przedmiocie wydania za-
świadczenia o prawie wykonywania zawodu 
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pielęgniarki oraz wpisu do Rejestru Pielęgnia-
rek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
w Katowicach (K.A.B.).

9) Uchwały Nr 1148/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 
września 2022 roku w przedmiocie wykreślenia 
praktyki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą (Plesmed).

10) Uchwały Nr 1149/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 
września 2022 roku w przedmiocie wykreślenia 
praktyki w Rejestrze Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą (Profmedis).

11) Uchwały Nr 1150/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 września 
2022 roku w przedmiocie wytypowania przedsta-
wicieli do składów komisji konkursowych w pod-
miotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami 
(Szpital Chorób Płuc Pilchowice).

12) Uchwały Nr 1151/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 
września 2022 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkursowych 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsię-
biorcami (UCK Katowice).

13) Uchwały Nr 1152/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 
września 2022 roku w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkursowych 
w podmiotach leczniczych niebędących przedsię-
biorcami (WSS Nr 3 Rybnik).

14) Uchwały Nr 1153/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 wrze-
śnia 2022 roku w przedmiocie rozłożenia zaległych 
składek członkowskich na raty (A.C.).

15) Uchwały Nr 1154/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 wrze-
śnia 2022 roku w przedmiocie rozłożenia zaległych 
składek członkowskich na raty (E.S.).

16) Uchwały Nr 1155/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 wrze-
śnia 2022 roku w przedmiocie wypłacenia „Fundu-
szu Integracyjnego”.

17) Uchwały Nr 1156/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 wrze-
śnia 2022 roku w przedmiocie refundacji kosztów 
kształcenia.

18) Uchwały Nr 1157/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 wrze-
śnia 2022 roku w przedmiocie udzielenia pomocy 
socjalnej w postaci leczenia sanatoryjnego (Verano 
Turnus V).

19) Uchwały Nr 1158/2022/VII Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach z dnia 19 wrze-
śnia 2022 roku w przedmiocie przyjęcia protokołu 
posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych w Katowicach.
W określonym terminie tj. w dniu 19 września 

2022 roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło 
udział 18 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwa-
ły zostały przyjęte 18 głosami „za”:

WYCIĄG
 niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 

w Katowicach w dniu 27 września 2022 roku.

W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w 
celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz koniecznością podjęcia, 
w ciągu 7 dni, uchwał w przedmiocie przyznania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oso-
bom, które uzyskały kwalifi kacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgnia-
rek 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 Okręgo-
wej 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 posie-
dzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych 
zawierające informację o ostatecznym terminie gło-
sowania.

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

łe dokumenty będące przedmiotem obrad zostały 
zamieszczone w Elektronicznej Skrzynce Rady:

1) Uchwały Nr 1164/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
27 września 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia warunkowego prawa wykonywania zawodu 
położnej dla osoby, która uzyskała kwalifi kacje 
położnej poza terytorium państw członkowskich 
Unii Europejskiej (N.F.).

2) Uchwały Nr 1165/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
września 2022 roku w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki dla osoby, która uzyskała kwalifi kacje 
pielęgniarki poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej (A.B.).

3) Uchwały Nr 1166/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
września 2022 roku w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki dla osoby, która uzyskała kwalifi kacje 
pielęgniarki poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej (O.T.).

4) Uchwały Nr 1167/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
września 2022 roku w przedmiocie uchylenia 
uchwały nr 1048/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach. 

5) Uchwały Nr 1168/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
września 2022 roku w przedmiocie wpisu do re-
jestru podmiotów prowadzących kształcenie po-
dyplomowe pielęgniarek i położnych (Talmed).

6) Uchwały Nr 1169/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 27 
września 2022 roku w przedmiocie przyjęcia pro-
tokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek 
i Położnych w Katowicach).

W określonym terminie tj. w dniu 27 września 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 15 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte 15 głosami „za”:

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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Kalendarium wydarzeń sierpień, wrzesień, październik 2022 r.

11 VIII 2022 posiedzenie Komisji Socjalnej ORPiP w Katowicach.

12 VIII 2022  niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

16 VIII 2022 niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

22 VIII 2022 niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

26 VIII 2022 niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

30 VIII 2022 niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

5 IX 2022 konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

6 IX 2022 

spotkanie Kadry Zarządzającej w Ośrodku Kształcenia OIPiP w Katowica w Łaziskach 
Górnych – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik, Se-
kretarza ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej oraz kierownika Działu Kształce-
nia OIPiP w Katowicach Pani Hanny Dobrowolskiej.

7 IX 2022 konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Gastrologiczno – Wewnętrz-
nego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

7 IX 2022 konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

7 IX 2022 konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Intensywnej Terapii Dzie-
cięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju.

8-10 IX 2022
VII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Ślą-
skiej - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz Se-
kretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

15 IX 2022 uroczyste obchody 25-lecia Sosnowieckiego Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła – 
uczestnictwo Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

19 IX 2022 niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

19 IX 2022
konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii i Intensyw-
nej Terapii Dzieci i Noworodków w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 
1 im. St. Szyszko SUM w Katowicach.

19 IX 2022 konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego Nr 4 w Bytomiu.

20 IX 2022
uroczyste otwarcie centralnej izby przyjęć w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym im. 
prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

21-23 IX 2022 posiedzenie NRPiP – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny 
Janik.

21 IX 2022 uroczyste obchody 50-lecia Szpitala MEGREZ Sp. z o.o. – uczestnictwo Sekretarz 
ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

22 IX 2022 niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

22 IX 2022 posiedzenie Komisji Socjalnej ORPiP w Katowicach.

27 IX 2022 

spotkanie Pełnomocników ORPiP w Katowicach VII kadencji – uczestnictwo Przewod-
niczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik, Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani 
Marii Grabowskiej oraz kierownika Działu Kształcenia OIPiP w Katowicach Pani Hanny 
Dobrowolskiej.

27 IX 2022 niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach.

28 IX 2022 konkurs na stanowisko Położnej Oddziałowej Położnictwa i Ginekologii Bl. III Szpitala 
Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.

28 IX 2022 
konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Dziecięcych Oddziałów Zabiegowych 
i Oddziału Chirurgii Małoinwazyjnej i Zabiegów Krótkoterminowych Szpitala Specjali-
stycznego Nr 2 w Bytomiu.

28 IX 2022 konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Anestezjologii Szpitala 
Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
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29 IX 2022 posiedzenie Komisji Kształcenia i Standardów ORPiP w Katowicach.

29 IX 2022 konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologii/Pododdziału Udaro-
wego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu.

29 IX 2022 konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Stacji Dializ w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu.

29 IX 2022 konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurochirurgicznego w Wo-
jewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 w Sosnowcu.

30 IX 2022 uroczyste obchody 60-lecia działalności Szpitala Powiatowego w Zawierciu – uczest-
nictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

3 X 2022 
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Śląskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani 
Anny Janik.

3 X 2022 uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Małopolskiej Uczelni Państwo-
wej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.

3 X 2022 uroczyste otwarcie nowego budynku Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu – 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

5 X 2022 uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

5 X 2022 
uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Akademii Górnośląskiej im. 
Wojciecha Korfantego w Katowicach – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Kato-
wicach Pani Anny Janik.

6 X 2022

posiedzenie Rady Społecznej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka
im. św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwer-
sytetu Medycznego w Katowicach - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowi-
cach Pani Anny Janik

7 X 2022 uroczyste obchody 60-lecia powstania Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Jaworznie – 
uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

8-9 X 2022
szkolenie wyjazdowe dla Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach 
i Zastępców Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach - uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

11 X 2022 uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Wyższej Szkoły Medycznej 
w Sosnowcu – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

12 X 2022 uroczyste obchody 110-lecia Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu 
– uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

13 X 2022 
jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej w Raciborzu – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani 
Anny Janik.

13 X 2022 uroczyste obchody Ogólnopolskiego Dnia Ratownictwa Medycznego – uczestnictwo 
Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej.

19 X 2022 posiedzenie Komisji Socjalnej ORPiP w Katowicach.

19 X 2022 posiedzenie ORPiP w Katowicach.

20 X 2022 
Jubileuszowa 25. Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 Wyższej Szkoły Hu-
manitas w Sosnowcu – uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny 
Janik.

21 X 2022 posiedzenie Rady Śląskiego OW NFZ –uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Kato-
wicach Pani Anny J anik.

23 X 2022 uroczyste obchody 35-lecia Hospicjum św. Franciszka w Katowicach –uczestnictwo 
Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik.

27 X 2022 posiedzenie Komisji Kształcenia i Standardów ORPiP w Katowicach.

22 XI 2022 
Ogólnopolska Konferencja Podatkowa z cyklu „Doradca podatkowy obrońcą praw po-
datnika” – zaplanowane uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny 
Janik.

Kalendarium wydarzeń sierpień, wrzesień, październik 2022 r.
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Zawód zaufania publicznego
część I

mgr pielęgniarstwa Katarzyna Trzpiel

Jak pokazują wyniki badań, pielęgniarka jest zawodem zaufania publicznego nie 
tylko z defi nicji, ale z wyboru społeczeństwa, które darzy pielęgniarki niezwykle wy-
sokim zaufaniem. To powód do dumy, ale i wyzwanie. Pielęgniarka i położna wykonują 
zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem 
praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej 
wiedzy medycznej.

Często słyszymy o „zawodzie zaufania pu-
blicznego”, nierzadko w kontekście wysokiej 
pozycji zawodu pielęgniarki i położnej w ran-
kingach badających opinię publiczną. Czym do-
kładnie jest zawód zaufania publicznego i co się 
pod tym określeniem kryje? 

Jest kilka podobnych pojęć, czasem błędnie 
stosowanych zamiennie np. wolny zawód*, za-
wód zaufania publicznego, czy zawód regulowa-
ny**. Zawód zaufania publicznego (ZZP) to po-
jęcie wprowadzone przez Konstytucję w 1997 r., 
w art. 17. ZZP wiąże się z istnieniem samo-
rządu zawodowego, który sprawuje pieczę nad 
poprawnym wykonywaniem tego zawodu i obo-
wiązkiem przynależności do niego osób wyko-
nujących ZZP.

Senackie Biuro Analiz i Dokumentacji okre-
śla ZZP jako profesje polegające na wykonywa-
niu zadań o szczególnym charakterze z punktu 
widzenia zadań publicznych i z troski o reali-
zację interesu publicznego [1]. Według wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego z 2007 r. ZZP to 
zawód polegający na obsłudze osobistych po-
trzeb ludzkich, wiążący się z przyjmowaniem 
informacji dotyczących życia osobistego i zor-
ganizowany w sposób uzasadniający przekona-
nie społeczne o właściwym dla interesów jed-
nostki wykorzystywaniu tych informacji przez 
świadczących usługi. (…) Wykonywanie ZZP 
określane jest dodatkowo normami etyki zawo-
dowej, szczególną treścią ślubowania, tradycją
korporacji zawodowej (samorząd zrzeszający 

* \Wolny zawód – pojęcie bez ujedno-
liconej defi nicji, kryje się pod nim zajęcie, 
które wykracza poza stosunek pracy. Jest 
pojęciem szerszym niż zawód zaufania pu-
blicznego, osoby wykonujące wolne zawody 
nie muszą być zrzeszone w samorządach za-
wodowych. 

członków danego zawodu) czy szczególnym 
charakterem wykształcenia wyższego i uzyska-
nej specjalizacji.

Pojęcie ZZP jest pojęciem polskim, częścio-
wo pokrywa się z europejskim pojęciem wol-
nych zawodów, ale nie jest tożsame i nie po-
winno być stosowane zamiennie. W Polsce lista 
zawodów zaufania publicznego jest zamknięta 
i dotyczy profesji o wysokim znaczeniu spo-
łecznym. Do ZZP zaliczane są zawody, których 
przedstawiciele wykonują zadania o szczegól-
nym charakterze, to m.in.: adwokat, architekt, 
diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, fi zjote-
rapeuta, inżynier budownictwa, komornik, ku-
rator sądowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz 
weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, 
psycholog, radca prawny.

Cechy ZZP to uzyskanie kierunkowego wy-
kształcenia, wysokich kwalifi kacji zawodowych, 
zdobywanie unikalnego doświadczenia, posia-
danie cech charakteru pozwalających na wy-
konywanie zawodu – moralnych i etycznych, 
niekierowanie się w wykonywaniu zawodu chę-
cią zysku, a nastawieniem na pomoc ludziom 
i ochronę wartości w pierwszej kolejności, wy-
konywanie zawodu osobiście, działanie na wła-
sny rachunek, zachowanie tajemnicy zawodo-
wej. Przynależność do ZZP wiąże się również 
z prestiżem i przywilejami. Osoby wykonujące 
zawody zaufania publicznego zobowiązane są 
do przynależności do samorządu zawodowego. 

** \ Zawód regulowany – zawód, którego 
wykonywanie wiąże się ze spełnieniem odpo-
wiednich wymogów określonych przepisami 
prawnymi. W Polsce jest blisko 400 takich 
zawodów. Na terenie Unii Europejskiej każde 
państwo samodzielnie decyduje o regulacjach 
dotyczących zawodów regulowanych, aby taki 
zawód wykonywać w innym kraju niż ten, któ-
ry nadał uprawnienia, należy uzyskać upraw-
nienia na terenie tego kraju.

Przedruk z Magazynu Pielęgniarki i Położnej nr 7-8 2022 za zgodą Redakcji
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Zawód pielęgniarki i położnej wykonywany jest 
na mocy Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawo-
dach pielęgniarki i położnej, natomiast powsta-
nie i działalność samorządu reguluje Ustawa z 
dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek 
i położnych.

Ustawa o samorządzie pielęgniarek i po-
łożnych reguluje organizację i zadania samo-
rządu zawodowego. Samorząd reprezentuje 
osoby wykonujące zawody pielęgniarki i po-
łożnej, sprawuje pieczę 
nad wykonywaniem za-
wodu w granicach intere-
su publicznego i dla jego 
ochrony. Samorząd jest 
niezależny w wykony-
waniu swoich zadań i 
podlega tylko przepisom 
prawa. Przynależność do 
samorządu jest obowiąz-
kowa, jednostkami orga-
nizacyjnymi samorządu posiadającymi osobo-
wość prawną jest Naczelna Izba Pielęgniarek 
i Położnych oraz okręgowe izby pielęgniarek 
i położnych (z Ustawy o Samorządzie).

T o, co robisz, robi różnicę i musisz zde-
cydować, jaką różnicę chcesz zrobić.

Jane Goodall

Jak postrzegamy pielęgniarki
Zastanówmy się przez chwilę, jakie było 

Twoje ostatnie spotkanie z pielęgniarką, gdy Ty 
lub ktoś z Twoich bliskich wymagał wykonania 
badań lub leczenia? Jakie są Twoje spotkania 
z pielęgniarkami, koleżankami w pracy każde-
go dnia, z Twojego oddziału, z innego? Pomyśl, 
co jest dobrego, czego nie zamieniłabyś na nic 
innego i co być może sprawia, że wykonujesz 
ten zawód od lat i nie wyobrażasz sobie, że mo-
głabyś/mógłbyś robić coś innego? Co Cię de-
nerwuje, co uważasz za złe czy niewłaściwe, 
co chciałabyś zmienić? Czy coś w ogóle da się 
zmienić, czy mamy wpływ na zmiany, jak jest, 
a jak być powinno? A teraz pomyślmy o wize-
runku, o którym tak wiele się mówi i pisze, jak 
nas postrzegają inni, co ma wpływ na postrze-
ganie zawodu pielęgniarki i położnej i co osta-
tecznie sprawia, że stoimy tak wysoko w ran-
kingach zawodów zaufania publicznego.

Na postrzeganie członków każdego zawodu 
ma wpływ przede wszystkim osobiste doświad-
czenie z jego przedstawicielami lub spotkanie na-
szych bliskich, znajomych i ich opowieści i opinie. 
W sytuacji, gdy chodzi o pracowników kluczo-
wych zawodów, z którymi społeczeństwo spoty-

ka się w szczególnie ważnych, często krytycz-
nych momentach życia, często najmniejsza rysa 
urasta do ogromnych rozmiarów, podobnie, jak 
nawet najdrobniejsza, ale ważna dla pacjenta 
rzecz będzie miała wpływ na jego podejście do 
przedstawicieli zawodu. 

Oczywiście na to, jak nas widzą inni, ma 
wpływ wiele czynników, jak choćby nasz wy-
gląd – czy jesteśmy czysto, schludnie ubrani, 
czy mamy czyste włosy, makijaż (tak, to tyl-

ko nasza powierzchowność, 
ale od niej zaczyna się oce-
na…), jak się odnosimy do 
pacjentów, czy chcemy 
ich słuchać, czy chcemy 
im pomóc, jak odnosimy 
się do siebie nawzajem. 
Na postrzeganie zawodu 
wpływ ma również wiedza 
na jego temat, źródło tej 
wiedzy, informacje płynące 

z mediów, a te, jak wiemy, zwykle pojawiają 
się, gdy coś się dzieje. Najlepszą pożywką dla 
medialnych newsów jest sytuacja, gdy dzieje 
się coś złego. Pisząc ten artykuł, przejrzałam 
strony internetowe w poszukiwaniu tego, ja-
kie informacje o pielęgniarkach można znaleźć. 
Poniżej tylko nagłówki artykułów z pierwszych 
stron (wielu czytelników stron internetowych 
zaczyna i kończy czytanie na nagłówkach wła-
śnie, rozwijając treść wyjątkowo, przy tytułach 
wzbudzających największe zainteresowanie, 
stąd też często chwytliwe nagłówki, pod który-
mi nic szczególnego nie wyczytamy):

GUS: Pielęgniarek będzie ubywać
Pielęgniarka: na zastępstwo wstawiana jest 
osoba bez kwalifi kacji.

Lekarz, pielęgniarka, ratownik – komu Pola-
cy ufają najbardziej? 

Pielęgniarka „szczepiła” solą fi zjologiczną. 
Oszukanych może być ponad 8,5 tys. 

Pielęgniarki i położne coraz starsze – raport

O czym mówią te tytuły i co mogą powiedzieć 
przeciętnemu mieszkańcowi naszego kraju, któ-
ry być może za chwilę będzie uczestnikiem son-
dażu na temat zawodu pielęgniarki i położnej, 
czy po przeczytaniu nagłówka czegoś się dowie, 
czy da mu to wiedzę i jaką na temat pielęgniar-
stwa? I co możemy zrobić, my pielęgniarki i pielę-
gniarze, położne i położni, aby postrzegano nas 
w dobrym świetle, a nie przez pryzmat błędów, 
niedociągnięć czy system ochrony zdrowia? 
W dalszej części artykułu pojawią się przykłady 
pozytywnego wzmacniania wizerunku w społe-
czeństwie.

Pielęgniarstwo nie jest dla wszyst-
kich. Potrzeba bardzo silnej, inteli-
gentnej i współczującej osoby, aby z 
pasją wziąć na siebie choroby i bo-
lączki świata i pracować nad utrzy-
maniem zdrowia i dobrego samopo-
czucia planety.

Donna Wilk Cardillo
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Pielęgniarki są jak góry lodowe, w każ-
dej chwili widzisz tylko to, co faktycznie 
robią.

Ian Miller, Nurselabs

Badania opinii publicznej

Badania te są ważnym źródłem informacji 
w różnych dziedzinach życia, gospodarki czy 
polityki. Dosyć regularnie przedmiotem badań 
jest opinia polskiego społeczeństwa na temat 
pracowników poszczególnych sektorów, w tym 
ochrony zdrowia. Pielęgniarki i położne od lat 
plasują się na wysokich pozycjach w czołówce 
tych badań.

W badaniu przeprowadzonym w 2020 r. przez 
Centrum Badania Opinii Społecznej na miejscu 
pierwszym znalazł się strażak z 94% popar-
ciem, na drugim pielęgniarka z 89%. W obu 
przypadkach pozytywny stosunek do przedsta-
wicieli tych zawodów wykazują przedstawiciele 
różnych grup społecznych, młodsi, starsi, nie-
zależnie od wykształcenia, miejsca zamieszka-
nia itd. i wynik ten jest zbliżony do poprzednie-
go roku . W tym badaniu na dole tabeli znalazł 
się polityk, makler giełdowy, poseł na Sejm.

Na ile pandemia zmieniła podejście społe-
czeństwa do zawodów zaufania publicznego? 
Rankingi zawodów społecznie poważanych 
przeprowadzone przez inną agencję badawczą 
SW Research podające dane za rok 2021 i 2022 
pokazują, że w czasie epidemii ugruntowała się 
pozycja zawodów związanych z pomaganiem 
i ratowaniem życia. W obu przypadkach na miej-
scu pierwszym po raz kolejny znalazł się strażak 
– wyniki w 2022 pokazują, że aż 81% respon-

dentów darzy ten zawód dużym poważaniem 
(w 2021 było to 83,1%). Na miejscu drugim 
znalazł się ratownik medyczny z 80% popar-
ciem (w 2021 było to 81,1%), na miejsce trze-
cie (z czwartego w 2021, kiedy to miał 70,3%) 
wskoczył lekarz z 72% poparciem, na miejscu 
czwartym znalazła się pielęgniarka. Ten zawód 
poparło 70% badanych, mimo dużego popar-
cia pielęgniarka spadła o jedno miejsce w dół w 
stosunku do roku 2021, kiedy uzyskała 73,8% 
poparcia. Stawkę zamykają takie zawody, jak 
infl uencer, działacz partii politycznej czy youtu-
ber, tuż przed nimi plasuje się poseł na Sejm 
i radny gminny. (

Wzmacnianie wizerunku i promowanie 
zawodu pielęgniarki i położnej

Promowanie pielęgniarstwa i położnictwa 
oraz kreowanie ich pozytywnego wizerunku 
w społeczeństwie jest bardzo istotne i może 
przynieść dużo korzyści. Sposoby takiego po-
zytywnego wzmacniania wizerunku zawodo-
wego przez osoby wykonujące zawód to, jak 
wymieniają źródła: duma z bycia pielęgniarką/
położną, umacnianie profesjonalizmu poprzez 
zachowanie profesjonalnej postawy (również 
poza pracą), pozytywne wypowiedzi na zada-
wane pytania o wykonywany zawód, nawią-
zywanie relacji z mediami, zabieranie głosu 
w sytuacjach, gdy wydarzy się coś złego, ko-
mentowanego przez opinię publiczną, jak np. 
opisy zaniedbań czy śmierci pacjentów spo-
wodowanych umyślnie lub nieumyślnie przez 
pielęgniarki, obrona wizerunku w sytuacjach, 
gdy pielęgniarki są pokazywane w negatywnym 
świetle przez fi lmy, reklamy itp. Badacze wize-
runku doradzają również bycie liderami w spo-
łeczeństwie, szkolenie osób z lokalnych społecz-
ności w zakresie pierwszej pomocy, opieki nad 
chorymi, pisanie artykułów do lokalnej prasy 
czy wreszcie stawanie w obronie praw własnych 
i pacjentów, szczególnie w czasach kryzysów, 
gdy pielęgniarek brakuje, są przeciążone pracą. 

Wracając do nagłówków z wyżej wymienio-
nych stron, zauważmy, jak wiele dobrego mo-
głoby się na tych stronach dziać w imię dobra 
zawodowego.  Czy nie warto wstawiać tam wię-
cej artykułów o tym, co pielęgniarki robią do-
brego, o tym, jakie mają pomysły na zawód, 
a może nawet o zwykłym dniu pielęgniarki 
w pracy? Patrząc na ilości i popularność ksią-
żek pisanych przez medyków choćby w czasie 
pandemii, widzimy, że medyczne zawody po-
zostają w kręgu zainteresowań społeczeństwa, 
nie tylko polskiego.

c.d.n.

(rycina ze strony SW)
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Odpowiedzialność pielęgniarki operacyjnej 
za monitorowanie i kontrolowanie 

podczas zabiegu operacyjnego
ilości używanych materiałów

- opis przypadku
Małgorzata Lipińska
mgr w zakresie Prawa

Czy zawsze i czy wszyscy pracując w zespole rozumiemy przyjęte reguły tak samo. 
A może nie powinniśmy ich przyjmować na wiarę, może nie zawsze nasi przełożeni 
lub bardziej zawodowo doświadczeni pracownicy mają zawsze rację? Może powinni-
śmy dyskutować? Dyskusja może doprowadzić do czytelnego a w każdym razie takie 
samego rozumienia reguł jakimi kierujemy się w pracy. Daje szansę na rozwianie wąt-
pliwości.

Poniżej prezentuję sprawę z zakresu prawa 
karnego która trafi ła  do Sądu Najwyższego. 
Rozmawiałam z pielęgniarkami operacyjnymi 
i anestezjologicznymi pytając o ich opinię w 
sprawie opisanej poniżej. Wnioski były daleko 
niejednoznaczne. Poniższa publikacja w za-
miarze autorki ma wywołać dyskusję w gronie 
pielęgniarek operacyjnych.

W szpitalu położniczym w odstępie kilku 
dni 21 i 23 dnia miesiąca zabiegowi operacyj-
nemu poddano tę samą pacjentkę. Pielęgniar-
ką operacyjną instrumentującą była ta sama 
osoba. W jamie brzusznej pacjentki pozostała 
chusta chirurgiczna stanowiąc zarzewie stanu 
zapalnego.

Prokuratura postawiła zarzut że w bliżej 
nieustalonym dniu 21 lub 23 dnia, pielęgniar-
ka operacyjna wiodąca będąc osobą odpo-
wiedzialną między innymi za monitorowanie 
i kontrolowanie ilości używanych w czasie za-
biegu operacyjnego chust chirurgicznych, jak 
też za zapewnienie zgodności pomiędzy licz-
bą chust przygotowanych do zabiegu i sumą 
chust faktycznie użytych i chust niewykorzy-
stanych, nie dopełniła swoich obowiązków 

w ten sposób, że uczestnicząc w dniach 21 i 
23 w dwóch zabiegach operacyjnych przepro-
wadzonych u tej samej pacjentki, nie dołoży-
ła należytej staranności w liczeniu materiału 
przygotowanego, materiału wykorzystanego i 
niewykorzystanego do operacji, niewłaściwie 
przeliczyła ten materiał po czym każdorazowo 
zapewniła poszczególnych lekarzy operato-
rów o zgodności ilości materiału przygotowa-
nego z sumą ilości materiału zużytego i ma-
teriału niewykorzystanego, skutkiem czego 
nieumyślnie doprowadziła do pozostawienia 
w jamie brzusznej pacjentki chusty chirur-
gicznej stanowiącej zarzewie stanu zapalne-
go, przez co nieumyślnie naraziła ją na bezpo-
średnie niebezpieczeństwo doznania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu w postaci niedrożno-
ści przewodu pokarmowego, jak też na nie-
bezpieczeństwo utraty życia w mechanizmie 
rozlanego zapalenia otrzewnej i nieumyślnie 
spowodowała u niej uszczerbek na zdrowiu 
w postaci ropnia jałowego z wytworzeniem 
licznych zrostów między pętlami jelita, ścianą 
jamy brzusznej i siecią większą, co spowodo-
wało rozstrój zdrowia.

Postępowanie karne w I instancji wobec 
oskarżonej zakończyło się uznaniem za win-
ną i skazaniem z warunkowym umorzeniem 
na okres próby wynoszący 1 rok. Sąd przyjął, 
na podstawie wypowiedzi świadków, o obo-
wiązywaniu w szpitalu reguły nakładającej na 
pielęgniarkę operacyjną wiodącą obowiązek 
kontrolowania ilości materiału operacyjnego. 
Sąd uznał, że niewłaściwe policzenie mate-
riałów oraz zapewnienie lekarza operatora 
o ich zgodności stanowiło niedochowanie re-
guły ostrożności wymaganej w tych okolicz-
nościach.
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Wyrok zaskarżył obrońca oskarżonej oraz 
pełnomocnik oskarżycielki posiłkowej.

Obrońca oskarżonej wnosił, iż to nie na czy-
stej instrumentariuszce spoczywał obowiązek 
liczenia materiału operacyjnego. Obowiązek 
liczenia był obowiązkiem pielęgniarki opera-
cyjnej pomagającej tak zwanej brudnej instru-
mentariuszki. „Czysta” nie mogła kontrolować 
obliczeń „brudnej „instrumentariuszki. Mogła 
to robić jedynie za pomocą wzroku. Sąd orzekł, 
że z wypowiedzi świadków nie wynika iżby 
w Sali operacyjnej obowiązywała reguła, 
iż kontrola materiału operacyjnego spoczy-
wająca na pielęgniarce operacyjnej wiodącej. 
W wyniku procesu w II instancji oskarżona /
pielęgniarka operacyjna wiodąca/ została unie-
winniona.

Prokurator wniósł o kasację tego wyroku do 
Sądu Najwyższego, zarzucając bezpodstaw-
ne oraz nieuzasadnione przyjęcie, że na pod-
stawie zebranego materiału dowodowego nie 
można zrekonstruować reguły obowiązującej w 
tymże szpitalu a w szczególności takiej z której 
by wynikało, że to na pielęgniarce operacyjnej 
wiodącej spoczywa obowiązek kontrolowania 
ilości zużywanego materiału operacyjnego. 

Sąd Najwyższy analizując akta sprawy 
wskazał na wypowiedzi świadków lekarzy, 
pielęgniarek operacyjnych którzy zeznali, że 
materiał jest liczony zarówno przez pielęgniar-
kę instrumentującą jak i pomagającą, instru-
mentująca może wizualnie policzyć materiał 
brudny. Jeden ze świadków pielęgniarka ope-
racyjna stwierdziła, że skoro „czysta” protokół 
podbiła tym samym potwierdziła zgodność „to 
przecież musiała te materiały zweryfi kować 
i musiało się to jej zgadzać”.

W procesie zeznawała również salowa, która 
stwierdziła:” jak ja policzę to ona liczy po mnie 
(…) sprawdza czy moje obliczenia są zgodne”.  
Inna pielęgniarka operacyjna zeznała:  „czysta 
powinna sprawdzać po brudnej czy ta policzyła 
dobrze (…) ona po prostu patrzy na te poukła-
dane rzeczy i sprawdza w ten sposób, czy nie 
doszło do pomyłki”.  Obydwie zeznające osoby 
nie wskazywały, że tej czynności sprawdzają-
cej pielęgniarka operacyjna wiodąca nie jest w 

stanie prawidłowo wykonać w warunkach pa-
nujących przy zabiegach operacyjnych i z racji 
na swoje przy nich zadania.

Istotne w ocenie Sądu Najwyższego było 
również na pielęgniarce instrumentującej spo-
czywa obowiązek zameldowania lekarzowi 
operującemu o zgodności materiału i narzędzi. 
Dopiero po usłyszeniu tego komunikatu opera-
tor przystępuje do zamknięcia pola operacyj-
nego. Skoro więc pielęgniarka operacyjna wio-
dąca składa go lekarzowi to na niej spoczywa 
obowiązek sprawdzenia czy liczenie dokonane 
zostało w sposób prawidłowy. 

Świadkowie opisali sposób jaki rozkładane 
są zużyte materiały.  Procedura liczenia chust 
przez pielęgniarkę pomagającą w zeznaniach 
świadków polegała na rozłożeniu papieru, na 
którym układano 5 chust w odstępach, żeby 
się nie zlewały „czysta, kiedy się obróci musi 
widzieć za sobą papier, żeby jej nic nie prze-
szkadzało (…) brudna mówi czystej, ile wyrzu-
ciła materiałów, czysta może to sprawdzić albo 
zaufać brudnej, pielęgniarka czysta może poli-
czyć wizualnie materiał”. Dodatkowo świadko-
wie zeznali, że „lekarze nie ingerują w liczenie, 
czekają cierpliwie na wynik liczenia”.

Powyższe wskazuje na rangę obowiązku li-
czenia oraz jego respektowanie, ale również 
o możliwości jego realizacji przez osoby nim 
obarczone. Wskazuje także że reguła ta w tym 
szpitalu obowiązywała. Skoro jednak protokoły 
pielęgniarskie dotyczące obydwu zabiegów za-
bierają podpisy o zgodności materiałów (co nie 
mogło mieć miejsca) należy uznać, że doszło 
do pomyłki zespołu pielęgniarskiego biorącego 
udział w jednym z zabiegów. 

Z uwagi na powyższe Sąd Najwyższy kasa-
cję uwzględnił i przekazał wyrok do ponownego 
rozpoznania.* Zalecając ponowną analizę do-
wodów, w tym zeznań świadków. Do przypisa-
nia oskarżonej odpowiedzialności za przestęp-
stwo nieumyślne nie wystarczy bowiem samo 
stwierdzenie, że zachowała się nieostrożnie, 
konieczne jest wykazanie, że była świadoma, 
iż swoim zachowaniem może do niego dopro-
wadzić bądź też nie przewidywała takiej ewen-
tualności choć powinna ją przewidywać. W tej 
sprawie istotnym jest czy taka reguła nakłada-
jąca na pielęgniarkę operacyjną wiodącą odpo-
wiedzialności za kontrolę ilości materiału ope-
racyjnego w szpitalu obowiązywała oraz czy 
uczestniczący w zabiegach byli jej świadomi.

*  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 
kwietnia 2021 roku sygn. akt IV KK 50/20
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Recepty pielęgniarskie – aspekty praktyczne
Barbara Kotlarz

Mgr pielęgniarstwa
Lic. położnictwa, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

SUM w Katowicach

Pielęgniarki i położne od roku 2016 uzyskały możliwość preskrypcji, tzn. wy-
pisywania recept, określane jako tzw. recepty pielęgniarskie. W zakresie wykorzy-
stywania w praktyce nowych uprawnień możliwe są dwie opcje – kontynuacja terapii 
zleconej przez lekarza lub samodzielne ordynowanie leków z grupy określonej rozpo-
rządzeniem.

 Warunkiem wypisywania recept w ramach 
kontynuacji terapii zleconej przez lekarza jest 
ukończenie studiów I stopnia począwszy od na-
boru 2016/2017  lub – dla osób posiadających 
tytuł licencjata lub specjalisty, które uprawnie-
nia zawodowe zdobyły przed zmianą ustawy – 
ukończenie kursu specjalistycznego „Ordyno-
wanie leków i wypisywanie recept” cz. 2.

 Z kolei osoby, które uzyskały tytuł magi-
stra pielęgniarstwa lub położnictwa od nabo-
ru 2017/2018, lub które ukończyły kurs „Or-
dynowanie leków i wypisywanie recept” cz. 1, 
mają uprawnienia do samodzielnej ordynacji 
określonej grupy leków po uprzednim zbada-
niu pacjenta. Należy tu zaznaczyć, że nieistot-
ny jest czas pomiędzy ukończeniem studiów 
I stopnia i podjęciem studiów II stopnia, gdyż 
standard kształcenia obliguje instytucje ofe-
rujące kształcenie na studiach magisterskich 
na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo do 
uzupełnienia treści kształcenia w zakresie kon-
tynuacji terapii i wypisywania recept absolwen-
tom studiów I stopnia, którzy rozpoczęli naukę 
przed naborem 2016/2017 i planowo ukończyli 
kształcenie. 

Niektóre uczelnie oferowały kształcenie, 
które obejmuje treści związane z wypisywanie 
recept jeszcze przed naborem 2016/2017. W 
takiej sytuacji powinna się znaleźć w suple-
mencie do dyplomu informacja, że te efekty 
kształcenia były realizowane w toku kształce-
nia. Absolwent, który uzyskał uprawnienia 
może:

• wystawiać recepty  w ramach realizacji 
zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacji na leki, z wyłącze-
niem leków zawierających substancje bar-
dzo silnie działające (grupa A), środki odu-
rzające (N) i substancje psychotropowe 
(P), niezbędne do kontynuacji leczenia; 

• wystawiać recepty w ramach realizacji zle-
ceń lekarskich w procesie diagnostyki, le-
czenia i rehabilitacji na środki spożywcze 
specjalnego przeznaczenia; 

• samodzielnie ordynować leki z kategorii 
OTC.

W ramach kontynuacji wypisuje się receptę, 
określoną w systemie jako recepta pielęgniar-
ska na zlecenie lekarza na tzw. leki stałe, które 
pacjent przyjmuje po uprzednim zaordynowa-
niu przez lekarza. 

Kontynuacja wyklucza zmianę leku, zmia-
nę dawki lub sposobu dawkowania. Nie ma 
określonego wzoru zaświadczenia, które sta-
nowi podstawę do kontynuacji leków – może 
to być informacja, że lek może być przepisy-
wany przez pielęgniarkę lub położną lub jaka-
kolwiek inna informacja, ze pacjent przyjmuje 
określony lek – wypis ze szpitala, informacja 
dla lekarza prowadzącego lub osób sprawują-
cych opiekę, albo dla samego pacjenta. Pacjent 
może również umożliwić nam wgląd do wcze-
śniej wystawionych recept (np. w ramach In-
ternetowego Konta Pacjenta). 

Może się jednak zdarzyć, że recepta na dany 
lek została wystawiona po raz pierwszy. Nasu-
wa się wobec tego pytanie, czy recepta wysta-
wiona przez lekarza po raz pierwszy stanowi 
wystarczającą podstawę do kontynuacji tera-
pii? Część środowiska, aktywnie wykorzystu-
jąca nowe uprawnienia w praktyce uważa, że 
tak. Dla autorki niniejszego tekstu nasuwa się 
wobec tego kolejne pytanie – jak ustalić, czy 
po raz pierwszy przepisany lek wchodzi do ze-
stawu leków, które pacjent będzie przyjmował 
stale, czy jest to tylko jednorazowe, okresowe 
podanie leku, jak to ma miejsce w przypadku 
Ismigenu? A może lek został przepisany w celu 
sprawdzenia skuteczności działania u konkret-
nego pacjenta i miał się on zgłosić – po określo-
nym czasie – na badanie kontrolne, ale uznał, 
że nie jest to potrzebne i prosi pielęgniarkę czy 
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położną o dalsze przepisanie leku? Trudno o 
jednoznaczną odpowiedź na podstawie jednej 
jedynej recepty. Gdyby pacjent dysponował 
dodatkowo informacją np. od specjalisty, że 
powinien przyjmować ten lek, nie pozostawia 
to wtedy wątpliwości co do zasadności konty-
nuacji terapii. 

Zawsze należy pamiętać, że za prawidłowe 
wystawienie recepty odpowiada osoba wysta-
wiająca, a więc w tym przypadku pielęgniarka 
czy położna i to czy w takiej sytuacji wystawi 
receptę lub nie jest jej samodzielną decyzją, za 
którą ponosi odpowiedzialność zawodową.  

Uprawnienia związane z ordynowaniem le-
ków z kolei obejmują dodatkowo możliwość 
przepisywania określonej rozporządzeniem 
grupy leków na podstawie badania pacjenta, 
ustalenia diagnozy i zaordynowania leczenia. 

W systemie jest to recepta pielęgniarska. 
Magister pielęgniarstwa lub położnictwa ma 
możliwość:
• samodzielnej ordynacji leków zawierają-

cych określone czynne,  z wyłączeniem le-
ków zawierających substancje bardzo sil-
nie działające (grupa A), środki odurzające 
(N) i substancje psychotropowe (P), w tym 
wystawianie na nie recept. 

• samodzielnej ordynacji środków spożyw-
czych specjalnego przeznaczenia, w tym 
wystawianie na nie recept. 

• samodzielnej ordynacji wyrobów medycz-
nych, w tym wystawianie na nie recept lub 
zleceń. 

• wystawiania recept  w ramach realizacji 
zleceń lekarskich w procesie diagnosty-
ki, leczenia  i rehabilitacji na leki, z wy-
łączeniem leków zawierających substancje 
bardzo silnie działające, środki odurzające 
i substancje psychotropowe oraz na środ-
ki spożywcze specjalnego przeznaczenia,  
niezbędne do kontynuacji leczenia. 

• wystawiania recept lub zleceń w ramach 
realizacji zleceń lekarskich w procesie dia-
gnostyki, leczenia i rehabilitacji na wyroby 
medyczne.  

• samodzielnej ordynacji leków z kategorii 
OTC.

Recepty mogą być wystawiane w postaci 
elektronicznej lub papierowej, zgodnie z zapi-
sem art. 95 ust. 2 i 3 Ustawy Prawo farmaceu-
tyczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1977). 

Grupa osób, dla których pielęgniarka/po-
łożna może wystawić receptę, określona w po-
wyższym artykule w ust. 2 obejmuje „małżon-

ka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, 
krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w 
linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między 
dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej” i jest 
to recepta pro familiae. 

Dla siebie wystawia się tzw. receptę pro 
auctore. Dodatkowo osoby prowadzące wła-
sną działalność lub zatrudnione w placówce, w 
której nadano im uprawnienia do wystawiania 
recept w ramach danej placówki, mogą wysta-
wiać recepty dla osób spoza rodziny, tzn. dla 
pacjentów własnej praktyki lub placówki za-
trudniającej. 

Wystawianie recept wymaga odpowiedniego 
dokumentowania. Rejestr recept można wy-
generować bezpośrednio z aplikacji, pozostałą 
część należy prowadzić zgodnie z właściwy-
mi przepisami. Prowadzenie dokumentacji w 
przypadku recept „pro auctore” i pro familiae” 
może być w postaci uproszczonej.   

Po upewnieniu się, że jesteśmy w posiada-
niu uprawnień do wystawiania recept, można 
skorzystać z aplikacji służącej do tego celu, np. 
Gabinet.gov – www.gabinet.gov.pl. Logowanie 
obywa się za pomocą Profi lu Zaufanego, e-do-
wodu lub poprzez potwierdzenie tożsamości 
przez mojeID. 

Od listopada ubiegłego roku obowiązuje dwu 
etapowy sposób logowania, co wymaga dodat-
kowo dostępu do telefonu. Podczas pierwszego 
korzystania należy wypełnić wszystkie pola i 
złożyć wniosek o certyfi kat e-ZLA – umożliwi to 
szybsze podpisywanie recept, a także spraw-
dzanie uprawnień pacjenta w systemie e-WUŚ. 
Sprawdzanie uprawnień niezbędne jest do wy-
stawienia recepty refundowanej. Po wygenero-
waniu certyfi katu należy go zapisać i zapamię-
tać hasło, gdyż hasła nie można odzyskać lub 
zmienić. Pozostaje jedynie  opcja wygenero-
wania kolejnego certyfi katu, ale spowoduje to 
unieważnienie poprzedniego. Jeśli korzystamy 
z aplikacji wystawiającej recepty na kilku no-
śnikach, to nowy certyfi kat musi zostać wgrany 
na każdy nośnik. Szczególnie istotne jest to dla 
osób, które dodatkowo wystawiają recepty w 
ramach zakładu pracy lub korzystają z certy-
fi katu do podpisywania dokumentacji medycz-
nej  i mogą nie posiadać uprawnień do samo-
dzielnego wgrania nowego certyfi katu. 

W celu wystawienia recepty niezbędna jest 
znajomość numeru PESEL osoby, dla której 
mamy wystawić receptę. Po wpisaniu numeru 
system sam uzupełni resztę danych, a dodat-
kowo w przypadku recepty pro auctore lub pro 
familiae system sam zaznaczy właściwą opcję.   
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Często popełnianym błędem, zwłaszcza w 
początkach korzystania z aplikacji,  jest niewła-
ściwe zaznaczenie rodzaju recepty jako „pielę-
gniarska” zamiast „pielęgniarska na zlecenie 
lekarza”, w przypadku recepty na kontynuację 
terapii. Korzystne jest wyrobienie nawyku roz-
wijania pola „Rodzaj recepty” i wybierania wła-
ściwej opcji: „pielęgniarska”, co oznacza recep-
tę ordynacyjną lub „pielęgniarska na zlecenie 
lekarza”, co oznacza receptę kontynuacyjną. Z 
automatu zaznaczona jest recepta ordynacyj-
na (zdj. poniżej). 

Dopiero rozwinięcie pozwala na wybór wła-
ściwej opcji. 

Dzięki wygenerowaniu certyfi katu możliwe 
jest sprawdzanie uprawnień pacjenta do otrzy-
mania recepty ze zniżką. Dotyczy to również 
opcji pro auctore i pro familiae. Zasady wypisy-
wania recept z refundacją określa Obwieszcze-
nie Ministra Zdrowia z dnia 21 czerwca 2022 r. 
w sprawie wykazu refundowanych leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 
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lipca 2022 r. Obwieszczenie to ulega zmianie co 
2 miesiące, dlatego recepta wystawiona kilka 
miesięcy temu może nie odzwierciedlać aktual-
nego poziomu refundacji. 

Uwzględnienie refundacji dla pacjenta (rów-
nież dla siebie) nie wymaga zawierania do-
datkowej umowy z NFZ, ponieważ refundacja 
przysługuje pacjentowi z uwagi na jednostkę 
chorobową, a nie wynika z posiadanych upraw-
nień osoby wystawiającej receptę. Do spraw-
dzenia, czy pacjentowi przysługuje zniżka na 
dany lek służy wygenerowany na początku cer-
tyfi kat. 

Ważne jest, aby pamiętać, że sama aplikacja 
nie weryfi kuje merytorycznie naszych upraw-
nień – korzystać z niej mogą również osoby nie 
posiadające uprawnień do wystawiania recept, 
możliwe jest również wystawienie recepty na 
lek z grupy A, N i P, wyłączonych z możliwości 

wypisywania na nie recept przez pielęgniarki i 
położne. Dopiero podczas realizacji recepty w 
aptece wyświetli się komunikat, że recepty na 
ten lek nie może wystawić pielęgniarka lub po-
łożna. 

Pomocne mogą tu być aplikacje lekowe sto-
sujące dodatkowe oznaczenia przy lekach w 
formie kolorowych lub przekreślonych czep-
ków, wskazujących na możliwość wypisania 
recepty w ramach kontynuacji, ordynacji lub 
w ogóle braku możliwości wypisania recepty na 
ten lek. 

Wypisywanie recept jest bardzo przydatną 
umiejętnością w praktyce zawodowej, wyma-
ga jednak dużej wiedzy, znajomości przepisów, 
a także gotowości do samodzielnego świadcze-
nia usług pielęgniarskich i z zakresu opieki po-
łożniczej na wysokim poziomie.  

Piśmiennictwo u autorki.

Bezpłatne, indywidualne konsultacje 
dla pielęgniarek/pielęgniarzy, położnych 

członków OIPiP w Katowicach 
dotyczące rozwoju kompetencji zawodowych

1.    Co robić, by inni liczyli się ze mną, moimi potrzebami i moim zdaniem
2.    Sztuka stawiania granic - każdemu
3.    Wychodzenie z konfl iktu, budowanie porozumienia i zapobieganie konfl iktom
4.    Budowanie relacji opartych o wzajemny szacunek
5.    Zawodowa satysfakcja, czyli jak zostawić daleko w tyle wypalenie zawodowe

Zapraszamy na bezpłatne, indywidualne konsultacje i trening 
w zakresie budowania relacji zawodowych.

Charakter i czas spotkania ustalane są indywidualnie.

Konsultacje oraz indywidualny trening nie mają 
charakteru porady psychologicznej. Ich celem jest wzmocnienie 

i rozwinięcie kompetencji interpersonalnych uczestników.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt bezpośrednio z trenerem, panem 
Sławomirem Ćwintal, nr telefonu 696 070 521 lub adres 

E-mail: slawomir.cwintal@gmail.com
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Inkontynencja 
jako problem jakości życia pielęgniarek

dr n. med. i n. o zdr. Krystyna Klimaszewska
Nauczyciel badawczo – dydaktyczny w Dąbrowie Górniczej, 

Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Katowicach,
członek Naczelnego Sądu Pielęgniarek i Położnych

Na tym świecie jest wielu ludzi, którzy spędzają tyle czasu na obserwowaniu swojego zdrowia, 
że nie mają czasu, aby się nim cieszyć”. 

Josh Billings

Nietrzymanie moczu (NTM) według defi nicji Międzynarodowego Towarzystwa ds. 
Kontynencji - International Continence Society (ICS), jest to każdy epizod niekon-
trolowanej utraty moczu. NTM jest jedną z najczęściej występujących chorób prze-
wlekłych u kobiet. Stanowi poważny problem zdrowotny, społeczny, egzystencjonalny 
i ekonomiczny. Nietrzymanie moczu często jest traktowane jako nieuchronny proces 
starzenia się. Może wystąpić w każdym wieku, jednakże szczyt zachorowań przypada 
na okres okołomenopauzalny. Wraz z wiekiem częstość występowania NTM wzrasta. 
Wszystkie grupy wiekowe zarówno kobiet, jak i mężczyzn są zagrożone NTM. Większy 
nacisk kładzie się jednak na występowanie tego zjawiska u kobiet w szczególności 
po urodzeniu dziecka lub w okresie około menopauzalnym. Mając na uwadze temat 
niniejszego artykułu skupię się na nietrzymaniu moczu u kobiet, pielęgniarek w wieku 
okołomenopauzalnym.

Obserwowane starzenie się społeczeństwa 
polskiego sprawia, że wzrasta zapadalność na 
to schorzenie. W ciągu najbliższej dekady, licz-
ba kobiet z NTM ulegnie podwojeniu. Przypa-
dłość ta dotyka kobiety w różnym wieku, naj-
częściej w okresie okołomenopauzalnym. Po 
50 r. ż. u 1/3 kobiet występują objawy NM. Na 
szczęście 60% z nich prezentuje łagodną (lek-
ką) postać choroby. W Polsce cierpi na nią 2-3 
mln. kobiet. W rzeczywistości liczba może być 
znacznie większa, ponieważ większość kobiet 
ukrywa schorzenie traktując je jako wstydliwe. 
Niepokojącym jest jednak fakt, że inkontynen-
cję stwierdza się u młodszych kobiet. 

Międzynarodowe Towarzystwo ds. Konty-
nencji rekomenduje podział NTM na cewkowe 
i pozacewkowe. Jednakże najbardziej użytecz-
ny, z punktu widzenia klinicznego jest podział 
w zależności od patomechanizmu inkontynen-
cji. ICS w roku 2002 zaproponował następują-
cy podział nietrzymania moczu: 

1. Wysiłkowe nietrzymanie moczu - Stress 
Urinary Incontinence (SUI) – mimowolny 
wyciek moczu podczas kaszlu, kichania 
oraz wysiłku. 

2.  Naglące nietrzymanie moczu - Urgency 
Urinary Incontinence (UUI) – mimowolny 
wyciek moczu, któremu towarzyszy lub 
poprzedza go uczucie nagłego parcia na 
mocz. 

3.  Mieszane nietrzymanie moczu - Mixed 
Urinary Incontinence (MUI) – mimowol-
ny wyciek moczu z uczuciem parcia na-
glącego, jak i podczas kaszlu, kichania 
i wysiłku.

 Pozostałe, rzadziej występujące rodzaje 
nietrzymania moczu według ICS, są to: 

4.  Moczenie – każdy mimowolny wyciek 
moczu. 

5.  Moczenie nocne – wyciek moczu podczas 
snu. 

6.  Ciągłe nietrzymanie moczu – stały wy-
ciek moczu. 

7.  Inne typy nietrzymania moczu, np. o cha-
rakterze sytuacyjnym podczas śmiechu. 

8.  Pozacewkowe nietrzymanie moczu – 
ucieczka moczu np. przez przetoki. 

9.  Niesklasyfi kowane nietrzymanie moczu.
Pomimo, iż w większości przypadków nie-

trzymanie moczu niezależnie od wieku poddaje 
się leczeniu, to jednak nie leczone odpowiednio 
wcześnie, może prowadzić do progresji. Za-
stosowanie metod fi zjoterapeutycznych ciągu 
pierwszych czterech lat od wystąpienia pierw-
szych objawów, jest często skuteczne w lecze-
niu NTM. Efektywność leczenia zabiegowego 
zarówno operacji Burch’a, jak i slingów pod-
cewkowych w leczeniu wysiłkowego nietrzy-
mania moczu sięga nawet 90% . Skuteczność 
leczenia w dużym stopniu zależy od wartości 
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ciśnienia zamknięcia cewki moczowej (MUCP) - 
im ciśnienie zamykające cewki jest niższe tym 
efektywność leczenia mniejsza. 

Nietrzymanie moczu u kobiet przybiera różne 
odmiany, zależnie od przyczyn i przebiegu da-
nej choroby. W przypadku najczęstszej postaci 
klinicznej NM u kobiet jakim jest wysiłkowe NM 
prawdopodobieństwo postawienia prawidłowe-
go rozpoznania sięga prawie 100%, czego kon-
sekwencją jest zalecenie niewykonywania ba-
dania urodynamicznego u pacjentek z czystym 
wysiłkowym NM przed planowanym zabiegiem 
operacyjnym (zalecenia NICE z 2013 r.). 

 √ Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNTM) 
– występuje wtedy, gdy zawodzi normal-
ny mechanizm zamykający wyjście pę-
cherza, np. podczas wzrostu ciśnienia 
śródbrzusznego, czy śmiania się. Jest to 
związane często z opadnięciem przepony 
miednicy następującym po porodzie czy 
wskutek osłabienia tkanki łącznej, co z ko-
lei uwarunkowane jest konstytucją ustro-
jową lub zmianami starczymi. Towarzyszy 
temu czasem wypadanie macicy i żylaki. 
Tę odmianę spotyka się najczęściej u ko-
biet będących w średnim i starszym wieku, 
które urodziły wiele dzieci. Częstotliwość 
wysiłkowego nietrzymania moczu wzra-
sta również u mężczyzn po pięćdziesią-
tym roku życia. Dolegliwość ta charakte-
ryzuje się tym, że zwieracze pęcherza nie 
są w stanie powstrzymać wypływu moczu 
w chwili wzrostu ciśnienia w jamie otrzew-
nowej. Taki wzrost zdarza się przy kaszlu, 
kichnięciu, śmiechu, parciu (np. przy od-
dawaniu stolca), czy podnoszeniu ciężkich 
przedmiotów. Do moczenia mimowolnego 
dochodzi także przy dotkliwym zmarznię-
ciu. Niekontrolowanego oddania moczu nie 
poprzedza w tej odmianie parcie na mocz,

 √ Nietrzymanie moczu połączone z parciem 
lub naglące nietrzymanie moczu (NNTM) – 
polega na tym, że chory odczuwa parcie, 
ale wypływu nie może powstrzymać, gdyż 
zawodzi kontrola nad zwieraczem. Parcie 
naglące jest odczuciem nagłej i trudnej 
do opanowania potrzeby oddania moczu. 
W tej odmianie kobiety często skarżą się 
na kłopotliwą częstą potrzebę korzystania 
z toalety.

 √ Nietrzymanie moczu o typie mieszanym 
(MNTM) charakteryzuje się mimowolnym 
wyciekiem moczu, któremu towarzyszy 
uczucie nagłego parcia, a także wyciekiem 
moczu podczas wysiłku fi zycznego czy 
kaszlu lub kichania. 

 √  Inne rodzaje NTM dotyczą znikomego od-
setka populacji. Niektóre typy nietrzyma-
nia moczu mogą mieć charakter sytuacyjny 
związany z poszczególnymi zachowaniami 
pacjenta. 

Aby zbadać problem inkontynencji pielę-
gniarek województwa śląskiego wykorzysta-
no metodę sondażu diagnostycznego z uży-
ciem ankiety, zawierającej wystandaryzowane 
kwestionariusze jakości życia kobiet z nie-
trzymaniem moczu, poddano badaniu losowo 
wybrane 253 czynne zawodowo pielęgniarki, 
w wieku 45-60 lat. Oceniono czynniki ryzyka 
i czas trwania inkontynencji, częstość i stopień 
zaawansowania NTM (kwestionariusz UDI-6). 

Na zadane 253 pielęgniarkom pytanie 
występowanie nietrzymania moczu 128 
z nich udzieliło odpowiedzi pozytywnej (51 %), 
111 (44 %) negatywnej. Pozostałe 14 respon-
dentek nie udzieliło odpowiedzi, albo były one 
niejednoznaczne. Deklarowaną częstość wystę-
powania nietrzymania moczu w poszczególnych 
przedziałów wiekowych przedstawiono w tabeli I.

Jak widać odsetek pielęgniarek, które de-
klarowały występowanie epizodów inkontynen-

Przedziały wiekowe 
(lata)

Deklarowana nkontynencja Bez inkontynencji

N % N %

45-50 [147 kobiet] 77 52,4 70 47,6

51-55 [53 kobiety] 27 51 26 49

56-60 (34 kobiety] 20 58,8 14 41,2

Brak danych o wieku [5 kobiet] 4 1

Ogółem 128 111

Tabela I. 
Występowanie epizodów inkontynencji w grupie 239 ankietowanych pielęgniarek w poszczególnych prze-
działach wiekowych N- liczebność, % odsetek
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cji przekraczał 50%. Był największy w najstar-
szym przedziale wiekowym, chociaż różnice 
w porównaniu z pozostałymi przedziałami nie 
nosiły cech znamienności statystycznej. 

Istotną kwestią było zbadanie typów nie-
trzymania moczu u kobiet, które deklarowały 
występowanie epizodów inkontynencji. Kolejna 
tabela II prezentuje wyniki. 

Jak widać wysiłkowe nietrzymanie moczu 
było najczęściej deklarowanym rodzajem in-
kontynencji, stanowiło 57 % wszystkich posta-
ci. Tabela III prezentuje występowanie różnych 

typów inkontynencji w poszczególnych prze-
działach wiekowych.

Jak to uwidoczniono, w każdym z rodzajów 
nietrzymania moczu odsetek kobiet deklarują-
cych epizody inkontynencji był największy w 
grupie najmłodszej tj. 45-50 lat.

Powiązanie częstości występowania po-
szczególnych rodzajów nietrzymania moczu z 
wiekiem (zależność ujemna) nosiło cechy zna-
mienności statystycznej w przypadku wysił-
kowego i naglącego NTM, co uwidoczniono na 
rycinie 1. 

Tabela II. 
Rodzaje nietrzymania moczu (NTM) u 128 kobiet deklarujących występowanie epizodów inkontynencji   N-
-liczebność, % - odsetek

NTM

Wysiłkowe Naglące Mieszane
N % N % N %

73 57 14 11 41 32

Tabela III. 
Rodzaje nietrzymania moczu (NTM) u 128 pielęgniarek deklarujących występowanie epizodów inkontynen-
cji w poszczególnych przedziałach wiekowych. N-liczebność,  % - odsetek, w nawiasie odsetek jaki stanowią 
członkowie grupy wiekowej

Przedziały 
wiekowe (lata)

Wysiłkowe NTM Naglące NTM Mieszane NTM 

N % N % N %

45-50 48(66) 38 10(71) 8 19(46) 15

51-55 13(18) 10 2(14) 2 12(29) 9

56-60 9(12) 7 2(14) 2 9(22) 7
Nie poda-
je wieku 3(4) 2 0 0 1(3) 1

  Ogółem 73 57 14 11 41 32

Rycina1. Odsetek kobiet deklarujących występowanie różnych rodzajów inkontynencji w poszczególnych 
przedziałach wiekowych. WNTM wysiłkowe- , NNTM naglące-  i MNTM mieszane nietrzymanie moczu * 
p<0.001 vs 45-50 lat # p<0.0001 vs 45-50 lat
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W podsumowaniu należy stwierdzić, iż nie-
trzymanie moczu dotyczyło ponad połowy pie-
lęgniarek w wieku okołomenopauzalnym. Wy-
stępowało już w początkowych latach okresu 
menopauzy. Najczęstszą postacią było wysił-
kowe NTM. 

W tabeli IV, z kolei przedstawiono częstość 
występowania poszczególnych rodzajów nie-
trzymania moczu u pielęgniarek deklarujących 
występowanie epizodów inkontynencji w po-
szczególnych przedziałach wiekowych.

Jak to uwidoczniono, w wysiłkowym i naglą-
cym nietrzymaniu moczu odsetek kobiet dekla-
rujących epizody inkontynencji był największy 
w najniższym przedziale wieku tj. 45-50 lat. 
Powiązanie częstości występowania poszcze-
gólnych rodzajów nietrzymania moczu z wie-
kiem (zależność ujemna) nosi cechy znamien-
ności statystycznej w przypadku wysiłkowego i 
naglącego NTM, co uwidoczniono na Rycinie 1.

Ocenia się, że około 2/3 wszystkich przy-
padków nietrzymania moczu jest zatajane 
z powodu wstydu i zażenowania oraz niedo-
statecznej informacji o możliwości leczenia. 
NTM powoduje, że kobiety wycofują się z ży-
cia zawodowego, towarzyskiego, społecznego. 
Osobny problem stanowią kontakty intymne. 
U około 1/4 chorych kobiet w trakcie współży-
cia płciowego pojawia się mimowolne oddawa-
nie moczu, co powoduje unikanie współżycia 
w obawie przed brakiem akceptacji, czy wręcz 
odrzuceniem przez partnera. Zaistniałe sytu-

acje zmuszają do częstszych wizyt w toalecie, 
używania podpasek lub pieluch, a i tak wra-
żenia zapachowe prowadzą do dyskomfortu 
psychicznego i depresji. U większości kobiet 
schorzenie to wymusza zmianę stylu życia, 
głównie poprzez ograniczenie kontaktów to-
warzyskich i izolację społeczną. Powszech-
na wstydliwość społeczeństwa polskiego oraz 
umniejszanie problemu ma bezpośredni wpływ 
na wydłużenie czasu, jaki upływa od momentu 
wystąpienia dolegliwości do poszukiwania pro-
fesjonalnej pomocy. Okres ten w większości 

przypadków wynosi ponad 5 lat. 
 NTM dla kobiet jest dolegliwością uciążliwą 

i kłopotliwą. Zwłaszcza dla osób czynnych za-
wodowo, stanowi istotny problem, zmuszając 
do, kwestionowanych przez innych pracowni-
ków, przerw pracy, koniecznych dla zachowa-
nia higieny intymnej. Nietrzymanie moczu w 
sposób oczywisty powoduje nie tylko cierpie-
nia fi zyczne, ale także psychiczne, pogarszając 
jakość życia chorego i jego rodziny, wymusza 
zmianę stylu życia, ograniczenie kontaktów to-
warzyskich i społecznych, także seksualnych. 
W tej chorobie inaczej niż w innych zrozumiałe 
jest łączenie problemu somatycznego z ele-
mentami psychicznymi i emocjonalnymi co po-
woduje, obniżenie poczucia godności i własnej 
wartości, spadek pozycji społecznej, pogorsze-
nie nastroju objawiające się depresją i lękiem. 

Na szczególną uwagę zasługują kobiety wy-
konujące zawód pielęgniarki. Z jednej strony 
wykonują ciężką pracę fi zyczną, z drugiej zaś 
oczekuje się od nich eleganckiego wyglądu, 

Tabela IV. 
Rodzaje nietrzymania moczu  (NTM) u 128 pielęgniarek deklarujących występowanie epizodów in-
kontynencji w poszczególnych przedziałach wiekowych. N-liczebność,  % - odsetek.

Przedzia-
ły wieko-
we (lata) 
[NTM +]

Wysiłkowe 
NTM

Naglące  
NTM

Mieszane
NTM

Bez 
inkontynencji 

(NTM -)

Razem  
NTM  i NTM -

N % N % N % N % N %
45-50
[77 kobiet] 48 32,7 10 6,8 19 12,9 70 47,6 147 100

51-55
[27 kobiet] 13 24,5 2 3,8 12 22,6 26 49,1 53 100

56-60
[20 kobiet] 9 26,5 2 5,8 9 26,5 14 41,2 34 100

Brak danych 
o wieku 
[4 kobiety]

3 0 1 1 5

Ogółem [128 
kobiet] 73 14 41 111 239
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otwartości, gotowości do wysiłku, nie bacząc 
na indywidualne problemy. Stres związany z 
możliwością pojawienia się wycieku moczu bez 
jakiegokolwiek uprzedzenia u kobiet wyczu-
lonych na punkcie estetyki ma ogromne zna-
czenie. Mimo toczących się prac nad zmianą 
istniejących przepisów prawnych stających w 
ochronie chorych z NTM oraz akcji promocyj-
nych wspierających, istnieje duża część spo-

łeczeństwa, która wiedzy aktualnej w tym 
zakresie nie posiada. Ważne byłoby bowiem 
przekonanie, iż jest to problem medyczny i 
należy z nim się zwrócić do lekarza. Od tego 
momentu pacjent mógłby czuć się bezpiecz-
nie i mieć wsparcie fi nansowe m.in. na leki 
czy środki absorpcyjne poprawiające komfort 
życia. Leczenie zachowawcze to głównie po-
stępowanie terapeutyczne obejmujące cztery 
elementy: modyfi kacja czynników predyspo-
nujących do inkontynencji, zmiana stylu życia, 
zastosowanie metod fi zykalnych oraz farmako-
terapia. Komponenty mające związek ze sty-
lem życia to głównie: ilość płynów przyjmowa-
nych na dobę, spożywanie kofeiny, spożywanie 
alkoholu, otyłość, aktywność fi zyczna, palenie 
tytoniu oraz zaparcia. One to mogą przyczynić 
się do wystąpienia, nasilenia lub zmniejszenia 
NTM. Najbardziej popularne stosowane meto-
dy leczenia fi zjoterapeutycznego jest biofeed-
back, technika ETS, elektrostymulacja, pole 
magnetyczne, trening mięśni dna miednicy 
oraz terapia behawioralna. Natomiast farma-
koterapia najczęściej jest stosowana z meto-
dami zachowawczymi .

O ile wiedza na temat nietrzymania moczu 
od strony patofi zjologicznej, leczniczej i reha-
bilitacji jest przedmiotem prac badawczych o 
tyle wiedza na temat jakości i satysfakcja z 
życia kobiet z tym problemem pozostawiają 
wiele do życzenia. W szczególnym stopniu do-
tyczy to pielęgniarek. Nie znaleziono bowiem w 
piśmiennictwie publikacji dotyczącej tego po-
wikłania w tej grupie zawodowej. Badanie tych 

dziedzin życia jakimi są jakość i satysfakcja z 
życia posługują się współcześnie nowoczesną 
metodologią badań. Nadal dominują badania 
opierające się na sondażu diagnostycznym. 

W celu oceny nasilenia objawów inkonty-
nencji (w skali od 0 do 100), co jest konieczne 
do oceny wpływu NTM na jakość życia, ankie-
towane pielęgniarki odpowiadały na pytania 
kwestionariusza UDI-6. Wyniki prezentuje ta-

bela V.
Jak to uwidoczniono, u kobiet, które w peł-

ni udzieliły odpowiedzi na pytania ankietowe 
średni wynik UDI – 6 wyniósł 38,3 tzn. że nie-
trzymanie moczu w stopniu średnim przeszka-
dzało w ich codziennym funkcjonowaniu.

Jak to uwidoczniono w kolejnej tabeli VI od-
setek kobiet z inkontynencją, które wpływ tego 
powikłania na jakość życia oceniały „w znacz-
nym stopniu” był zróżnicowany w poszczegól-
nych rodzajach NTM, zawsze jednak większy 
niż u kobiet bez tego powikłania (odpowiednio 
WNTM, NNTM MNTM – p < 0,0001; p= 0,0149; 
p < 0,0001 vs bez inkontynencji. Największy 
odsetek kobiet negatywnie oceniający wpływ 
nietrzymania moczu na jakość życia występo-
wał u kobiet z MNTM – 43,9 %

Jak to już wcześniej wspomniano NTM sta-
nowi poważny problem zdrowotny, społeczny, 
egzystencjonalny i ekonomiczny. Znacząco 
wpływa na wszystkie sfery życia, obniża jego 
jakość. Przypadłość ta dotyka kobiety naj-
częściej w okresie okołomenopauzalnym. Bez 
względu na to, czy NTM występuje jako od-
dzielna jednostka chorobowa, czy jako objaw 
schorzenia, jednako jest uciążliwy i kłopotliwy. 
A przecież jest to okres bardzo często naj-
większej aktywności zawodowej, fi nalizowa-
nia osiągnięć życiowych (np. praca naukowa), 
ale również rozliczeń życiowych i podsumo-
wań (np. „…dzieci mam wykształcone i poże-
nione, mogę się wreszcie zająć tym co mnie 
interesuje, chcę zostawić korzystny ślad po 

Tabela V.  
Nasilenie objawów inkontynencji  (wskaźnik UDI – 6) określony przez 128 pielęgniarek  z nietrzymaniem 
moczu

Ankieta UDI-6 u kobiet 
z epizodami inkontynencji

Wartość wskaźnika UDI-6

N x ± SD Me  [   ] p

Ankiety z kompletny-
mi odpowiedziami 92 38,3 ± 22,8 35,4 [4,2 

- 100] 4,712

Ankiety z niekomplet-
nymi odpowiedziami 36 10,3 ± 6,2 12,5 [0 - 25] 2,091

Ogółem: 128 30,4 ± 23,3 25 [0 - 100] 4,068
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sobie…”). W odróżnieniu od patofi zjologii, le-
czenia i rehabilitacji NTM, które są przedmio-
tem wielu prac badawczych, wiedza na temat 
dobrostanu psychofi zycznego jakości i satys-
fakcji z życia kobiet z nietrzymaniem moczu 
pozostawia wiele do życzenia. W szczególnym 
stopniu dotyczy to kobiet wykonujących zawód 
pielęgniarki. Dysponując współczesnym warsz-
tatem badawczym i z racji funkcji zawodowych 
polegających na stałym kontakcie z pielęgniar-
kami (funkcje dydaktyczne, organizacyjne i 
społeczne) poczułam się w obowiązku zajęcie 
się tym problemem.

Nasilenie objawów inkontynencji umożliwiła 
analiza odpowiedzi na pytania kwestionariu-
sza UDI-6. W badanej populacji pielęgniarek 
nietrzymanie moczu w stopniu średnim prze-
szkadzało w codziennym funkcjonowaniu. Za 
negatywnym wpływem nietrzymania moczu na 
jakość życia w największym odsetku opowia-
dały się kobiety z MNTM. I tu wytłumaczenie 
narzuca się samo. W tej najbardziej dokucz-
liwej formie NTM, logiczne jest, że większy 
odsetek dotkniętych nietrzymaniem będzie 
kojarzył pogorszenie jakości życia z inkonty-
nencją. Przyczyną takiego stanu, jest poczu-
cie wstydu, uznawanie objawów za element 
naturalnego procesu starzenia się oraz błęd-
ne przekonanie, że leczenie jest niepotrzebne 
skoro nie dochodzi do uszkodzenia organizmu. 
Niepokojący jest fakt, że poglądy takie funk-
cjonują wśród pracowników ochrony zdrowia. 
Poza tym w miarę starzenia się odsetki kobiet 
z wysiłkowym i mieszanym NTM zrównują się, 
co może być konsekwencją przechodzenia po-
staci wysiłkowej w mieszaną. Wyniki dotyczą-
ce pielęgniarek nie odbiegają w sposób istotny 
od uzyskiwanych w innych populacjach. W tym 
względzie stwierdzenie, że grupa zawodowa 

pielęgniarek nie odbiega od populacji ogólnej, 
są nowatorskie bowiem z takim stwierdzeniem 
się nie spotkałam. Ponownie w tym miejscu 
można przytoczyć pogląd, że NTM nie jest cho-
robą a do warunków nowych można się na tyle 
zaadoptować, że nie rzutuje to na jakość życia 
a przynajmniej jest ona porównywalna z oso-
bami bez tego powikłania. Specjaliści twierdzą, 
iż w Polsce nie zapewnia się chorym odpowied-
niego wsparcia ze strony systemu ochrony 
zdrowia, a dostęp do świadczeń jest utrudnio-
ny. Aby dorównać średniej europejskiej ko-
nieczne jest podjęcie odpowiedniej promocji 
zdrowia i profi laktyki, które obecnie w Polsce 
w ogóle nie są prowadzone. W konsekwencji 
wiedza personelu medycznego i pacjentów jest 
niewystarczająca. Pacjent swoją przykrą dole-
gliwość zachowuje dla siebie myśląc, że jest 
to naturalny proces fi zjologiczny związany ze 
starzeniem się. Według prof. Piotra Radziszew-
skiego w Polsce brak jest wyspecjalizowanego 
personelu średniego zajmującego się osobami 
z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczo-
wych i NTM. Dodatkowo działania profi laktycz-
ne w kierunku nietrzymania moczu należałoby 
rozpoczynać już u kobiet młodych. Elementy 
profi laktyki dotyczyłyby zachęcaniu młodych 
kobiet do wykonywania regularnych ćwiczeń 
wzmacniających mięśnie dna miednicy. Znacz-
ny odsetek nieleczonych, ale również duży od-
setek kobiet z czasem trwania NTM powyżej 
4 lat, prowadzi do smutnej konkluzji, że per-
spektywa skutecznego leczenia jest marna z 
powodu zbyt późnego rozpoczęcia, co na pew-
no rzutuje na zadowolenie i jakość życia. 

Piśmiennictwo u autorka.

Tabela VI.  
 Subiektywna ocena wpływu nietrzymania moczu na jakość życia 128 pielęgniarek z różnymi rodzajami  
nietrzymania moczu (NTM):  wysiłkowe (WNTM), naglące (NNTM), mieszane (MMNT) oraz 111 pielęgniarek 
bez tego powikłania (bez NTM) ). N- liczba, % - odsetek 

Wpływ NTM 
na jakość 

życia

WNTM NNTM MNTM bez NTM

N % N % N % N %

W znacznym 
stopniu 22 30,1 3 21,4 18 43,9 5 4,5

W niewiel-
kim stopniu 31 42,5 8 57,2 22 53,7 4 3,6

Wcale nie 
wpływa 17 23,3 3 21,4 1 2,4 25 22,5

Nie podaje 3 4,1 0 0 0 0,0 77 69,4

Ogółem 73 100 14 100 41 100 111 100
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Oferta Bezpłatnych Kursów Specjalistycznych Realizowanych 
w Ramach Projektu Pozakonkursowego w Działaniach 7.1 Programu Operacyjnego

 Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 przez OIPiP w Katowicach

LP NAZWA KURSU PLANOWANY 
TERMIN REALIZACJI

1 Resuscytacja oddechowo-krążeniowo noworodka – Łaziska 
Górne 29.10 – 10.11.2022

2 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiografi cznego u 
dorosłych  – Łaziska Górne/Tychy 02.11 - 28.11.2022

3 Wywiad i badanie fi zykalne - Sosnowiec 28.10.2022 – 25.11.2022

4 Wywiad i badanie fi zykalne - Sosnowiec 26.11.2022 - 27.01.2023

5 Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mecha-
nicznie - Sosnowiec 05.11 - 10.12.2022

6 Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mecha-
nicznie - Sosnowiec 17.12.2022 - 28.01.2023

7 Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiografi cznego u 
dorosłych  – Łaziska Górne/Zabrze 03.01.2023 – 31.01.2023.

8 Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – Bytom 14.11.2022-15.12.2022

Pozostałe kursy zamieszczane będą na bieżąco w systemie SMK 
– oznakowane jako PROJEKT !

WAŻNE INFORMACJE:
1. Udział w kursie jest bezpłatny
2. Na czas trwania zajęć teoretycznych zapewniamy usługę cateringową
3. Uczestnik kursu otrzymuje materiały biurowe i dydaktyczne (min. pendrive, notes, długopis, 

książka lub skrypt)
4. Istnieje możliwość skorzystania tylko z 1 kursu w ramach Projektu
5. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o złożenie wniosku na wybrany kurs w systemie 

SMK (decyduje data złożenia wniosku w systemie SMK - liczba miejsc na każdą edycje kursu 
wynosi 32)

6. Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia zostaną wysłane drogą mailową na wskazany
 w SMK adres

7. Szczegółowych informacji udziela Dział Kształcenia OIPiP w Katowicach (Biuro Pro-
jektu) telefony: 451 590 879, 32 256 56 00 oraz 32 209 04 15 do 17 wew. 22, 24, 26

•  SMK – System Monitorowania Kształcenia
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med-partner.pl

Zrealizuj  
wniosek NFZ  
na sprzęt  
stomijny  
bez  
wychodzenia  
z domu

Gwarantujemy
Dostawę sprzętu stomijnego pod wskazany adres

Szybki termin realizacji zamówienia

Pomoc telefoniczną w obsłudze wniosku on-line

Wejdź na 

MED-PARTNER.PL
Zakładka ZREALIZUJ WNIOSEK i uzupełnij formularz.

Oferujemy proste rozwiązanie 
O WIELKIM ZNACZENIU

ZADZWOŃ PO WIĘCEJ INFORMACJI

17 250 26 21
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STOMIA – I CO DALEJ?

Stomicy są wśród nas
W Polsce żyje ponad 50 tys. osób ze stomią, najczęstszą przyczyną jej wyłonienia 

jest nowotwór jelita grubego (80 proc. przypadków). Inne wskazania do zabiegu to:

• nieswoiste choroby zapalne jelit (wrzodzie-
jące zapalenie jelita grubego, choroba Le-
śniowskiego -Crohna)

• polipowatość jelita grubego
• niedrożność jelit
• nowotwory złośliwe układu moczowego
Operacja wyłonienia stomii to zabieg, który 

albo ratuje życie, albo zdecydowanie wpływa na 
poprawę jego komfortu. Wciąż jednak dla wielu 
to temat tabu.

Normalne życie ze stomią
W przypadku wszystkich rodzajów stomii po-

wrót do normalnego życia po operacji jest możli-

wy. Staranne dbanie o higienę stomii, korzystanie 
z odpowiedniego zaopatrzenia stomijnego i ak-
cesoriów do pielęgnacji, może w znaczny sposób 
podnieść jakość życia i dać szansę na normalne 
funkcjonowanie.

Posiadanie stomii nie wyklucza powrotu do 
aktywności sprzed operacji. Po wyłonieniu sto-
mii można uprawiać sport, podróżować, uprawiać 
seks. Oczywiście uzależnione jest to od ogólnego 
stanu  organizmu i typu oraz powodu, dla które-
go została przeprowadzona operacja wyłonienia 
stomii.
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Rodzaje sprzętu stomijnego
Sprzęt stomijny to przede wszystkim worki 

stomijne, ale także  kosmetyki, środki pielęgna-
cyjne i inne akcesoria wykorzystywane w pielę-
gnacji stomii. Kryteria wyboru sprzętu to bezpie-
czeństwo,  komfort — łagodność dla skóry, czas 
noszenia,  łatwość obsługi, dyskrecja.

Istnieją dwa rodzaje worków stomij-nych: 
jedno- i dwuczęściowe. Worki jedno-częściowe 
nakleja się bezpośrednio na brzuch, a płytka jest 
trwale połączona z workiem, w którym zbiera się 
kał lub mocz. Sprzęt dwuczęściowy pozwala na 
wymianę worka bez odklejania płytki. Oba typy 
worków można nosić pod ubraniem. Worki uro-
stomijne wyposażone są w kranik, umożliwiający 
spuszczanie moczu z worka do toalety. Worki są 
wodoodporne, można mieć je założone w czasie 
kąpieli czy brania prysznica. Worki kolostomijne i 
ileostomijne wyposażone są w fi ltry odprowadza-
jące gazy i zapobiegające „balonowaniu” worka. 

Worki stomijne - jakie wybrać?
Istnieją różne rodzaje worków stomijnych, 

które dobiera się w zależności od utworzonej 
przetoki.

 √ Worki stomijne zamknięte, przeznaczone do 
użytku jednorazowego zalecane są 

 √ w przypadku kolostomii. Worki te nie mają 
możliwości opróżnienia, po napełnieniu worek 
należy zmienić na nowy. 

 √ Worki otwarte najczęściej używane są przez 
pacjentów z ileostomią. Mają specjalne zapię-
cie na dole, dzięki czemu można je opróżnić 
i wykorzystać ponownie. 

 √ Worki urostomijne używane przez pacjentów 
z urostomią, wyposażone są w kranik, który 
umożliwia odprowadzanie moczu.
Kluczową rolę w polepszeniu jakości życia pa-

cjenta i eliminowaniu problemów związanych z 
podciekaniem pełni przylepiec stomijny (płytka 
stomijna). Powinien być elastyczny i współpracu-
jący z nierównościami i fałdami skóry. Powinien 
też dopasowywać się do ruchów ciała pacjenta 
i za nimi podążać. Producenci sprzętu stomijnego  
proponują wiele rozwiązań, które pomagają od-
powiednio zaopatrzyć wyłonioną stomię, dostęp-
ne są worki z płaskim przylepcem, z przylepcem 
wypukłym typu Convex, który jest odpowiedni 
dla osób z wklęsłą stomią. Dostępny jest również 

przylepiec, który dedykowany jest dla osób z wy-
pukłym kształtem ciała, z nadwagą, przepukliną 
lub inna wypukłością wokół stomii.

Oprócz worków stomijnych bardzo ważne w 
zaopatrzeniu stomii są kosmetyki i akcesoria takie 
jak: pasta uszczelniająca, puder gojący, pianka 
do pielęgnacji, żel do ochrony skóry, chusteczki 
do pielęgnacji skóry, spray do usuwania przylep-
ca, krem przeciw-odparzeniowy i inne. Pomocne 
są również ochronne pierścienie uszczelniające 
i stabilizujące pasy stomijne. 

Przy wyborze sprzętu stomijnego odpowied-
nio dopasowanego do pacjenta ważna jest ocena 
kształtu ciała oraz rodzaj stomii. Dobrze dobrany 
sprzęt pozwoli pacjentowi w spokoju i poczuciu 
bezpieczeństwa powracać do codziennych aktyw-
ności.

Pielęgnacja stomii 
Okolice skóry po wyłonieniu stomii wymagają 

szczególnej pielęgnacji, by zminimalizować ry-
zyko wystąpienia podrażnień. Żeby  prawidłowo 
zmieniać sprzęt stomijny należy:
-  delikatnie odkleić zużyty worek, zaczynając od 

góry - ciągnąć w dół. Oczyścić i oszuszyć skórę 
wokół stromii (można użyć do tego specjalnie 
dedykowanych środków do pielęgnacji).

-  ściśle dopasować otwór w płytce, można do 
tego użyć szablonów. Wielkość stomii zmienia 
się kilka tygodni po operacji.

-  przykleić płytkę od dołu do góry. Delikatnie doci-
snąć i upewnić się, że w trakcie naklejania płyt-
ki nie utworzyły się żadne fałdy i nierówności. 
W celu lepszego przymocowania płytki można 
użyć pasty lub pierścieni uszczelniających.

- zmieniać worki w zależności od potrzeb - nie 
należy dopuścić do przepełnienie, ponieważ 
może to prowadzić do nieszczelności i przecie-
kania. Nowoczesny sprzęt stomijny to bardzo 
zaawansowane technologie, które zapewniają 
stomikom pełen komfort użytkowania, a co za 
tym idzie normalne, aktywne życie.
Firma Med-Partner od wielu lat zajmuje się 

kompleksowym zaopatrzeniem pacjentów sto-
mijnych. Oferujemy realizację wniosków na 
sprzęt stomijny stacjonarnie i on-line – bez wy-
chodzenia z domu. Nasza pielęgniarka stomijna 
pomaga profesjonalnie dobrać sprzęt i uczy jak 
go stosować. 
Zapraszamy do kontaktu:
www.med-partner.pl,  tel: 17 250 26 21.
Renata Pysz
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Biobójcze promieniowanie UV-C

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie zorganizowało XV Ogólnopolską Konferencję 
STERYLIZACJA pod hasłem „PODMIOT LECZNICZY - PERSPEKTYWA PRZYSZŁOŚCI”. 
Gospodarzem wydarzenia był Park Tradycji w Siemianowicach Śląskich, który przez 
dwa dni odwiedziło kilkadziesiąt członkiń towarzystwa, obecni także byli  przedstawi-
ciele lokalnych szpitali i uczelni wyższych oraz fi rmy oferujące produkty wykorzysty-
wane przez pielęgniarki w codziennej pracy. 

Podczas imprezy odbyło się wiele meryto-
rycznych wykładów i prezentacji. W agendzie 
znalazły się tematy związane z wyzwaniami dla 
ochrony zdrowia na 2022 rok, zagrożeniami 
mikrobiologicznymi, a także inwestowaniem w 
pielęgniarstwo i zawody pomocnicze w branży 
medycznej. 

Spotkanie w tak szerokim gronie po pan-
demicznej przerwie oraz zniesieniu obostrzeń 
sanitarnych upłynęło w atmosferze wzajemne-
go wsparcia, zrozumienia oraz chęci wymiany 
doświadczeń zawodowych. Niemniej wielokrot-
nie powtarzano, że COVID-19 tylko chwilowo 
zniknął z mediów, a w szpitalach nadal stanowi 
poważny problem. „Mamy prawo domagać się 
pracy w warunkach bezpiecznych” - mówiła 
Krystyna Klimaszewska, przewodnicząca Za-
rządu Oddziału PTP w Katowicach. W trakcie 
konferencji akcentowano fakt, że pielęgniarki 
„odstępują od walki o siebie na korzyść pa-
cjentów w myśl idei – najważniejszy jest pa-
cjent, jego dobro”.

 Mówiąc o bezpieczeństwie pracy pielę-
gniarek, wielokrotnie podnoszono kwestię 
dezynfekcji w szpitalach. Firma ULTRAVIOL  
przedstawiła szczególną metodę  dezynfekcji 
powietrza w pomieszczeniach, która w czasie 
pandemii COVID-19 wyjątkowo zyskała na po-
pularności ze względu na skuteczność i bez-
pieczeństwo ciągłego stosowania w obecności 
ludzi. Wprawdzie dezynfekcja powietrza za 
pomocą promieniowania UV-C to sposób zna-

ny i stosowany od lat, jednak warto było go 
przypomnieć i szczegółowo omówić stosowanie 
przepływowych lamp bakteriobójczych i wiru-
sobójczych w świetle nowych, pandemicznych 
warunków. 

Lampy bakteriobójcze, zwane także lampa-
mi wirusobójczymi i  sterylizatorami powietrza, 
to sprzęt który chroni nie tylko pacjentów, ale 
także a może właśnie przede wszystkim pie-
lęgniarki, lekarzy oraz wszystkie inne osoby, 
dzięki którym funkcjonują podmioty ochrony 
zdrowia. 

Jak działa biobójcze promieniowanie 
UV-C?

Na przestrzeni lat stwierdzono, że najwięk-
szy efekt bakteriobójczy (z ang. germicidal) 
występuje przy promieniowaniu o długości fali 
od 250 do 270 nm. Mechanizm bakteriobójczy 
polega na absorbowaniu przez kwasy nukleino-
we i białka energii promieniowania UV-C, która 
- wzbudzając reakcje chemiczne w jądrach - 
zabija mikroorganizmy (wirusy - w tym koro-
nawirusa, bakterie, pleśnie, grzyby i wszystkie 
inne). Przykładem zastosowania UV-C w de-
zynfekcji jest produkowana przez ULTRAVIOL 
przepływowa lampa bakteriobójcza ASEPTOR 
Basic. To tradycyjna metoda w nowoczesnym 
wydaniu, ponieważ dezynfekcja powietrza od-
bywa się wewnątrz urządzenia. Wymuszony 
przepływ powietrza wywołuje jego łagodny 
obieg, dzięki czemu ASEPTOR dezynfekuje całe 
powietrze, które znajduje się w pomieszczeniu.
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ASEPTOR posiada wysokiej jakości, cichy 
i wydajny wentylator odpowiedzialny za ruch 
powietrza, które zanim trafi  do komory de-
zynfekcyjnej, jest wstępnie oczyszczane przez 
wymienny fi ltr zatrzymujący kurz i inne zanie-
czyszczenia. Najwyższy poziom dezynfekcji 
powietrza jest osiągnięty dzięki idealnej pro-
porcji dwóch czynników - kluczowe są natę-
żenie promieniowania UV-C i czas ekspozycji 
powietrza na biobójcze działanie tego promie-
niowania. Dawka UV-C uzyskana w komorze 
dezynfekcyjnej lampy przepływowej ASEPTOR 
jest zabójcza dla wszystkich wirusów (w tym 
SARS CoV-2), bakterii, pleśni i grzybów. W 
trakcie wykładu zaprezentowano mobilną wer-
sję lampy UV ASEPTOR i omówiono jej zalety:

• wysoka jakość wyrobu od polskiego 
producenta sprzętu medycznego z cer-
tyfi katem dla Systemu Zarządzania Ja-
kością zgodnego z ISO 13485;

• niski koszt zakupu i eksploatacji (cena 
detaliczna netto to 2-3 tys. zł);

• wyjątkowo cicha praca urządzenia 
(praktycznie niesłyszalna – 20 dB), 
można ją porównać do szeptu lub do le-
dwie słyszalnego szumu klimatyzatora;

• wygodny montaż oraz nowoczesny i es-
tetyczny wygląd urządzenia pasujący 
do każdego wnętrza, szczególnie do 
zastosowań medycznych;

• rewelacyjna skuteczność potwierdzona 
w renomowanym laboratorium IBPRS 
w Łodzi.

Skuteczność lampy bakteriobójczej do 
dezynfekcji powietrza

Warto podkreślić, że przepływowa lampa 
bakteriobójcza to urządzenie do pracy ciągłej, 
powinna działać przez dwadzieścia cztery go-
dziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Nie 
 należy jej używać doraźnie, gdyż w momen-
cie wyłączenia dezynfekcja ustaje. Nośnikiem 
mikroorganizmów jest powietrze, które będąc 
w ciągłym ruchu, wymusza konieczność sta-
łej pracy lampy bakteriobójczej. Zastosowanie 
przepływowych lamp bakteriobójczych i wiru-
sobójczych UV-C w podmiotach leczniczych, 
placówkach oświatowych, biurach i pomiesz-
czeniach socjalnych jest skutecznym i rela-
tywnie tanim zabezpieczeniem dla ludzi tam 
pracujących. Dotyczy to nie tylko pandemii 
koronawirusa, ale także okresu wzmożonej za-
chorowalności na grypę sezonową oraz wszyst-
kich dni w roku, kiedy w powietrzu unoszą 
się pleśnie i grzyby, które mają niekorzystny 
wpływ na układ oddechowy. Prezentacja wiru-
sobójczej lampy ASEPTOR spotkała się z entu-
zjastycznym odbiorem audytorium. Pielęgniar-
ki indagowały producenta ze Zgierza o cenę, 
częstotliwość wymiany fi ltrów przeciwkurzo-
wych oraz żywotność źródeł światła. Pytania 
zamieniły się w ożywioną dyskusję. W efekcie 
jedna z pań dostała w prezencie komplet stu 
fi ltrów, a przedstawiciel fi rmy ULTRAVIOL okla-
ski i uśmiechy od uczestniczek konferencji. 

Piotr Pietras

Czym jest promieniowanie ultrafi oletowe i jak działa wirusobójcze promieniowa-
nie UV-C?

Aby dobrze zrozumieć działanie bakteriobójczych i wirusobójczych przepływowych lamp 
UV-C, warto poznać zakresy promieniowania ultrafi oletowego. Promieniowanie ultrafi oletowe 
(UV) należy do falowego promieniowania elektromagnetycznego, podobnie jak promienio-
wanie rentgenowskie, fale radiowe czy światło. Dla praktycznego zastosowania spektrum UV 
zostało podzielone na trzy obszary:

• UV-A długofalowe 400 – 315 nm
• UV-B średniofalowe 315 – 280 nm
• UV-C krótkofalowe 280 – 100 nm
Promieniowanie UV-A w naturalny sposób dociera do Ziemi wraz promieniami słoneczny-

mi. Ma długą falę i z tego powodu przenika głęboko, docierając do skóry właściwej. Wywołuje 
tzw. opaleniznę natychmiastową, widoczną już po krótkim czasie opalania, lecz utrzymującą 
się tylko kilka godzin.

Promieniowanie UV-B ma podstawowe zastosowanie w terapii. Dzięki niemu produko-
wana jest prowitamina D. Promieniowanie UV-B odpowiada za powstanie tzw. opalenizny 
opóźnionej, która utrzymuje się znacznie dłużej. Konsekwencją ekspozycji na promieniowanie 
UV-B może być efekt pigmentacji oraz efekt erytemalny (poparzenia skóry).

Promieniowanie UV-C posiada mocny efekt bakteriobójczy i wirusobójczy. Powoduje licz-
ne oparzenia skóry (Erytema), a także zapalenie spojówek. Nie dociera do powierzchni Ziemi, 
ponieważ jest pochłaniane przez warstwę ozonu znajdującą się w atmosferze.
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Bezpieczeństwo pacjenta 
w kontekście powłok antybakteryjnych 

Marcin Basiaga 
Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Zabrze 

Obecnie prowadzone badania wskazują, że rola biofi lmu nie jest jeszcze do końca 
rozpoznana. Biofi lm na implantach jest przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, 
którzy z jednej strony widzą możliwości jego wykorzystania do stymulacji warunków 
procesów technologicznych, a z drugiej są zainteresowani metodami jego eliminacji 
z uwagi na szkody, jakie on wywołuje, powodując trudne do wyleczenia schorzenia. 

Celem leczenia jest eliminacja lub ogra-
niczenie stanu zapalnego, decydującego w 
dużym stopniu o skuteczności jego funkcji 
[1]. Obecnie zwalczanie infekcji bakteryjnych 
prowadzi się, stosując antybiotykoterapię. 
Wśród najczęściej wykorzystywanych anty-
biotyków wymienia się: penicyliny (amoksy-
cylina), linkozamidy (klindamycyna), tetracy-
kliny (doksycyklina, minocyklina), makrolidy 
(azytromycyna), chinolony (cyprofl oksacyna) 
oraz metronidazol [2]. Nadmierne stosowanie 
antybiotyków sprzyja stałemu wzrostowi licz-
by szczepów lekoopornych, a ponadto bardzo 
często jest nieskuteczne [3-6]. 

Konieczność usunięcia implantu związana 
jest z faktem, że aktywna antybiotykoterapia 
jest efektywna głównie w leczeniu objawów 
w fazie zaostrzeń procesu zapalnego. W pro-
cesie przewlekłego zapalenia, które postępu-
je powoli i często bezobjawowo, antybiotyki 
w większości przypadków są nieskuteczne. 
Występowanie zakażeń okołowszczepowych 
znacznie wydłuża okres hospitalizacji chore-
go, generuje koszty, przyczynia się do ob-
niżenia jakości jego życia oraz w niektórych 
przypadkach może prowadzić nawet do zgo-
nu chorego. W związku z faktem, że leczenie 
zakażeń okołowszczepowych jest w dalszym 
ciągu wyzwaniem dla współczesnej medycy-
ny, należy minimalizować ryzyko ich występo-
wania. Dlatego też zasadne wydaje się twier-
dzenie, że najskuteczniejszą metodą w walce 
z zakażeniami byłoby stosowanie materiałów, 
które wykazują właściwości bakteriobójcze 
lub bakteriostatyczne (hamujące tworzenie 
biofi lmu na powierzchni implantu). Obecnie 
produkowane materiały metalowe nie hamu-
ją jednak adhezji bakterii i rozwoju biofi lmu. 
W związku z tym obiecującą metodą zapobie-

gającą powstawaniu biofi lmu jest odpowied-
nia modyfi kacja powierzchni warstwami po-
wierzchniowymi. 

Pomimo zaangażowania wielu ośrodków 
naukowych na świecie problematyka dotyczą-
ca powłok o własnościach antybakteryjnych 
opiera się na badaniach cząstkowych. Nie 
ma opracowań syntetyzujących komplekso-
wo zagadnienia fi zykochemiczne oraz mikro-
biologiczne w odniesieniu do specyfi ki układu 
kostno-mięśniowego. Brak danych dotyczą-
cych struktury warstw powierzchniowych, 
adhezji do metalowego podłoża, topografi i 
powierzchni czy odporności biotribologicznej 
uniemożliwia kompleksową ocenę wyników 
uzyskanych przez poszczególnych autorów. 
Kolejną kwestią, która do tej pory nie została 
w pełni ujęta w sposób kompleksowy, jest od-
porność korozyjna. Nie prowadzono również 
badań dotyczących poziomu stężenia jonów 
metali przenikających z powierzchni do orga-
nizmu ludzkiego. Przedstawione przez auto-
rów badania mikrobiologiczne w większości 
ograniczają się jedynie do badań adhezji ko-
lonii bakterii do powierzchni, co nie odzwier-
ciedla pełnego spektrum ich własności bio-
zgodnych. Brakuje chociażby podstawowych 
badań wpływu tych metali lub ich związków 
na struktury tkanek okołowszczepowych (np. 
badania cytotoksyczności) czy aktywności 
metabolicznej komórek i ich żywotności, któ-
re są niezwykle istotne w kontekście biozgod-
ności. 

Na tym tle zrodziła się koncepcja pracy 
Autora dotycząca oceny możliwości modyfi -
kowania warstwy powierzchniowej na bazie 
Zn o własnościach antybakteryjnych na stali 
316LVM z wykorzystaniem metody ALD sto-
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odporności na ścierania dla próbek z powło-
ką w porównaniu do stanu wyjściowego. Za-
proponowana technologia ALD wykazała, że 
naniesiona powłoka dziedziczy morfologie po-
wierzchni materiału wyjściowego – rys. 2. 

W ostatnim etapie przeprowadzono ba-
dania adhezji kolonii bakterii S aureus i E 
coli do podłoża. Stwierdzono, zdecydowanie 
mniejsza liczbę kolonii zaadherowanych na 
powierzchniach z powłoką ZnO niezależnie od 
zastosowanego rodzaju bakterii w porówna-
niu do stanu wyjściowego – rys. 3. 

Zaproponowany zakres badań umożliwił w 
sposób kompleksowy analizę wpływu struktu-
ry i własności fi zykochemicznych warstw po-
wierzchniowych na przebieg procesów zacho-

dzących na powierzchni 
wyrobów medycznych. 
Uzyskane wyniki stano-
wią podstawę do opra-
cowania bardziej szcze-
gółowych kryteriów 
oceny fi nalnej jakości 
wyrobów medycznych, 
co zapewni wymaganą 
antybakteryjność i przy-
czyni się do minimaliza-
cji ryzyka powikłań po-
operacyjnych. W efekcie 
przyczyni się do wzrostu 
skuteczności leczenia, 
zmniejszenia wskaźnika 
powikłań oraz poprawy 
jakości życia pacjentów. 
W erze narastającej an-
tyb iotykoodpornośc i 
zastosowanie powłoki 
ZnO z użyciem metody 
ALD może się stać nową 
strategią w zapobiega-
niu powstawaniu biofi l-
mów bakteryjnych. 

Badania przedstawio-
ne w niniejszym artyku-
le zostały sfi nansowane 
w ramach projektu nr 
2018/29/B/ST8/02314 
z Narodowego Centrum 
Nauki 

Literatura u autora

Rys. 1 Wyniki adhezji powłoki ZnO do podłoża ze stali 316LVM 

Rys. 2 Morfologia powierzchni, SEM, a) stal 316 LVM, b) stal 316 LVM 
z powłoką ZnO 

Rys. 3 Przykład płytek hodowlanych z wyhodowanymi bakteriami S. 
aureus (ATCC 25923), które były zaadherowane na powierzchni prób-
ki: a) stal 316 LVM, b) stal 316 LVM z powłoką ZnO

sowanej zarówno na implanty, jak i na narzę-
dzia chirurgiczne. W celu oceny przydatności 
tak zaproponowanej modyfi kacji powierzchni 
przeprowadzono szereg badań m.in. badania 
odporności na korozję wżerową, szczelinową, 
badania adhezji powłoki do podłoża, badania 
odporności na ścieranie oraz badania własno-
ści biologicznych w tym adhezji kolonii bak-
terii S aureus oraz E coli do powierzchni pod-
łoża. Na podstawie przeprowadzonych badań 
własności elektrochemicznych stwierdzono, 
korzystny wpływ powłoki ZnO na poprawę od-
porności na korozję wżerową. Ponadto stwier-
dzono, że tak przeprowadzona modyfi kacja 
powierzchni jest odporna na korozję szczeli-
nową. Badania własności mechanicznych wy-
kazały dobrą adhezję powłoki ZnO do podłoża 
– rys. 1. Ponadto stwierdzono również wzrost 
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Ocena stopnia zużycia wierteł 
stosowanych w chirurgii kostnej 

Marcin Basiaga1, Magdalena Antonowicz1, Zbigniew Paszenda1, 

Wojciech Jamrozik2, Piotr Antonowicz3, Lucjan Fojk3, Tomasz Grabowski3 

1 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Biomedycznej, Zabrze 

2 Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Technologiczny, Gliwice 

3 Rudpol-OPA, Ruda Śląska 

Sukces osteosyntezy jest wynikiem nie tylko wprowadzenia określonego rodzaju 
implantu do środowiska tkankowego, ale zależy także od właściwej techniki opera-
cyjnej dla której wymagane jest zastosowanie odpowiedniego instrumentarium chi-
rurgicznego (zestawów specjalistycznych narzędzi) dostosowanego w sposób indy-
widulany do potrzeb stosowanej techniki zabiegowej z wykorzystaniem określonej 
postaci implantu. 

W zabiegach chirurgicznych, w tym w or-
topedii i traumatologii, najczęściej stosowaną 
i najliczniejszą grupę stanowią narzędzia tną-
ce, w szczególności wiertła chirurgiczne. Jed-
nym z ważniejszych problemów dotyczących 
wierteł stosowanych w chirurgii kostnej jest ich 
ocena stopnia zużycia. Zabieg chirurgiczny wy-
konywany zużytym lub stępionym narzędziem 
jest niebezpieczny dla pacjenta. Przykładowo 
proces wiercenia w kości tępym narzędziem 
(nawet przy zastosowaniu optymalnych para-
metrach skrawania) również generuje wysoką 
temperaturę, która w konsekwencji może do-
prowadzić do termicznej nekrozy tkanki kost-
nej – rys. 1. Dlatego tak ważnym jest opraco-
wanie metodyki oceny stopnia zużycia narzędzi 
chirurgicznych, aby nie dopuścić zużytego na-
rzędzia na sale operacyjną. 

Rys. 1 Nekroza kości udowej 
Obecnie na rynku medycznym brak jest 

urządzeń oceniających stopień zużycia wier-
teł chirurgicznych. Dotychczas ocena jakości 
wierteł (przez personel medyczny) realizowana 
jest okiem nieuzbrojonym, co w efekcie obar-
czone jest dużym błędem i może prowadzić do 
licznych powikłań pooperacyjnych. Dlatego też 
owocem współpracy pomiędzy fi rmą Rudpol - 

OPA oraz Wydziałem Inżynierii Biomedycznej, 
Politechniki Śląskiej było opracowanie prototy-
pu urządzenia do oceny przydatności wierteł 
chirurgicznych przed stosowaniem ich w zabie-
gach operacyjnych. Projekt otrzymał dofi nan-
sowanie w ramach konkursu PARP, Program 
Operacyjny Inteligentny Rozwój Poddziałanie 
2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP. Ocena sta-
nu wiertła dokonywana jest przez porównanie 
obrazów wiertła badanego z wzorcami wierteł: 
w stanie wyjściowym i zużytym w stopniu gra-
nicznym. Badanie stanu wiertła sprowadzać się 
do włożenia wiertła w uchwyt i uruchomienia 
procedury na ekranie komputera. Na podsta-
wie wyników analizy automatycznej personel 
medyczny zostanie poinformowany o stopniu 
zużycia analizowanego wiertła co w efekcie 
umożliwi wyeliminowanie powikłań mogących 
wystąpić podczas zabiegu – rys. 2. W efekcie 
ilość komplikacji pooperacyjnych wynikających 
ze stosowania złej jakości narzędzi zostanie 
ograniczona (efekt termicznej nekrozy kości). 

Rys. 2. Prototyp urządzenia do oceny stop-
nia zużycia wierteł chirurgicznych
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Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na Konferencję „Akademia współczesnej pielęgniarki i położnej”, 
która odbędzie się 22 października o godz. 09.00 w hotelu Hotel Courtyard by Marriott Katowice 
City Center, ul. Uniwersytecka 13 w Katowicach.

Link do rejestracji https://edukacjaimedycyna.com/rejestracja.html?iIdConference=950a4152c-
2b4aa3ad78bdd6b366cc179
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kondo l e n c j e

„Zgasłaś nam jak świecy płomyk 
Bez buntu, bez słowa skargi, bezbronna. 
I tylko smutek bolesny, i pamięć żywa o Tobie w nas pozostanie, 
Bo zawsze myślami będziemy przy Tobie.” 

Pożegnaliśmy naszą Koleżankę 
Pielęgniarkę Elżbietę Rudek – Plebańczyk. 

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci i sercach. 
Pogrążeni w smutku Pielęgniarki, Położne i Lekarze 

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego 
im. prof. Kornela Gibińskiego 

  ŚUM Katowice Medyków 

„Tak trudno żegnać najbliższych” 

Naszej koleżance Joannie Gubała
Kierownikowi Centralnej Sterylizatorni 

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4  
w Bytomiu  

wyrazy głębokiego współczucia  
z powodu śmierci Ojca

składają  Członkowie Zespołu ds. pielęgniarek  
zatrudnionych w Sterylizacji

„Mimo, że odchodzą w sercach pozostają na zawsze”

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Męża,  

Koleżance Sabinie Leśnik  
składa Pielęgniarka Naczelna wraz z Pielęgniarkami 

i Położnymi Szpitala Miejskiego w Zabrzu 

Wyrazy szczerego współczucia  
z powodu śmierci Taty  

Koleżance Danucie Cholewa 
 składają współpracownicy Oddziału Geriatrii  

oraz Pielęgniarki i Położne 
PCM Szpitala Miejskiego pw Św. Łukasza  

w Piekarach Śląskich

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

Pielęgniarce Urszuli Kiersztyn- Kozłowskiej  
wyrazy współczucia 

z powodu śmierci Ukochanej Siostry  
Krystyny Karkoszki 

składają Współpracownicy Poradni Specjalistycznych 
oraz Pielęgniarki i Położne UCK   

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

„W daleką podróż zabrał Cię Bóg.
Jedną nadzieję Nam dając,
Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd w pamięci pozostają „

Wyrazy współczucia z powodu śmierci  Taty 
Koleżance Ewie Głowackiej 

składają Współpracownicy Poradni Specjalistycznych 
oraz Pielęgniarki i Położne  

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

„To nie był czas,
To nie była pora...”

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o śmierci  
naszej Koleżanki Ewy Wirstiuk  

Położnej z długoletnim stażem w zawodzie.  
Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie  

i bliskim składają pracownicy  
Oddziału Ginekologii oraz Położne  

i Pielęgniarki PCM Szpitala Miejskiego  
pw Św. Łukasza w Piekarach Śląskich

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość  
o nagłej śmierci Naszej Koleżanki Pielęgniarki Oddziału  

Obserwacyjno – Zakaźnego

Śp. Marioli Śleziona

„Pokój Ci wieczny w cichej krainie,
Gdzie ból nie sięga,
Gdzie łza nie płynie,

Gdzie słyszy się Boga głos serdeczny Pokój Ci wieczny”

Łączymy się w smutku i żałobie z najbliższymi,  
składamy szczere kondolencje 

 pracownicy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
MEGREZ Sp. z o.o. w Tychach

„Odeszłaś cicho,bez pożegnania. 
Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić„

Z ogromnym żalem żegnamy Koleżankę  
śp. Mariolę Śleziona  

autorkę wielu cennych artykułów pisanych  
do biuletynu Nasze Sprawy.

Rodzinie i najbliższym wyrazy szczerego współczucia  
składa Przewodnicząca OIPIP w Katowicach 

Anna Janik oraz Redakcja Biuletynu





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

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

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

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

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

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

Numery wewnętrzne:

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

dział kształcenia podyplomowego – 22,24,25,26

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

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

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

Biblioteka i czytelnia czynne są: we wtorki od 7.30 do 15.30, w czwartki od 10.00 do 18.00

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

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

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

13.01.2022 r. 27.01.2022 r.  3.02.2022 r. 17.02.2022 r.  3.03.2022 r. 17.03.2022 r
31.03.2022 r.  7.04.2022 r. 21.04.2022 r.  5.05.2022 r. 19.05.2022 r.  2.06.2022 r.
23.06.2022 r.  7.07.2022 r. 21.07.2022 r.  4.08.2022 r. 18.08.2022 r.  1.09.2022 r.
15.09.2022 r. 29.09.2022 r.  6.10.2022 r. 20.10.2022 r.  3.11.2022 r. 15.09.2022 r.
29.09.2022 r.  6.10.2022 r. 20.10.2022 r.  3.11.2022 r

Biuro Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych
tel. 510 132 176, e-mail: sad@izbapiel.katowice.pl
Przewodnicząca mgr Barbara Gardyjas i Członkowie Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych 
pełnić będą dyżury w:  poniedziałek-środa- 7:30 - 15:30
  czwartek- 7:30-18:00
  piątek- 7:30-13:00
po wcześniejszym umówieniu planowanej wizyty. Telefon: 510 132 176
Spotkania należy umawiać na tydzień przed planowaną wizytą 
(z zastrzeżeniem, że spotkania będą odbywały się dwa razy w miesiącu – zawsze we wtorki)

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


