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NASZE   SPRAWY

„To Ty bywasz w pracy przez kilkanaście  

i kilkadziesiąt godzin bez przerwy, chociaż 

wszystkie sprawy prywatne,  

rodzina, dzieci, także Ciebie potrzebują.  

Dziękuję Ci za ciągłą ofiarność,  

której ludzie może nawet nie zauważają…  

Wybacz, że mówię i o tym. Tak u nas jest,  

że ci, którzy wiele z siebie dają z dobrym  

efektem dla chorych, na ogół niewiele  

zarabiają. To Ty, który za efekt swojej pracy  

powinieneś być zamożny,  

często z trudem wiążesz koniec z końcem,  

a mimo to nie wymuszasz od pacjentów  

dodatkowych opłat. Za brak chciwości  

i pazerności dziękuję Ci…” 
/W. Terlecka/ [ 2 ] 

„I oto my chodzimy wśród nieszczęścia, 

wśród cierpień ludzkich odporne,

ale nie obojętne. 

Musimy się zdobyć nie tylko 

na okazanie współczucia, 

ale na jego rzeczywistą szczerość. 

To jest tak, jak z miłością bliźniego, 

 tą prawdziwą, nie odczuwaną, 

ale chcianą. / - / 

My, choć nie płaczemy całą swą postawą

okazujemy współczucie, spokój, opanowanie

- i zamiast słów pociechy, 

milczenie i modlitwę za dotkniętych bólem 

- to postawa nasza wobec cierpienia drugich" 

Hanna Chrzanowska
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Pytania i odpowiedzi
Joanna Gruca 

Asystent Biura OIPiP w Katowicach

Choć sezon urlopowy jeszcze się nie skończył, a niektóre osoby nadal wyczekują upragnio-
nych dni wolnych, to nie można powiedzieć, by pracownicy polskiej ochrony zdrowia, a zwłaszcza 
pielęgniarki i położne, mogli narzekać na nudę. Sytuacja jest wręcz odwrotna – większa ilość 
wypadków drogowych (charakterystyczna dla sezonu letniego), czy pacjentów do zachorowania 
których przyczyniają się warunki atmosferyczne oraz wzrost zachorowań na COVID-19 powodu-
ją, iż „ruch” w podmiotach medycznych jest w tym sezonie letnim szczególnie wzmożony, choć 
i bez wspomnianych wyżej czynników nie należał do małych. Ponadto, dodatkowe emocje wiążą 
się z wprowadzonymi regulacjami prawnymi.

Od wielu miesięcy środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych nurtowało pytanie o ter-
min organizacji Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych oraz okręgowych zjazdów sprawoz-
dawczo – wyborczych, które wcześniej zostały odwołane z uwagi na pandemię koronawirusa 
SARS-CoV-2. Również Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach otrzymywała liczne 
zapytania (głównie telefoniczne) w tym temacie, dlatego informujemy, że 23 VI 2022 r. Naczelna 
Rada Pielęgniarek i Położnych podjęła uchwały: nr 549/VII/2022 w sprawie określenia kalenda-
rza wyborczego oraz uchwałę nr 550/VII/2022 w sprawie ustalenia terminu VIII KZPiP, zgodnie  
z którymi okręgowe rady są zobowiązane do przeprowadzenia zjazdów okręgowych do dnia 
31 III 2023 roku. Zostaną na nich ustalone składy organów okręgowych izb na VIII kadencję 
działalności samorządu pielęgniarek i położnych oraz delegaci na Zjazd Krajowy, który ma od-
być się w dniach 16-18 V 2023 roku w Warszawie. Do dnia 30 X br. okręgowym radom zostanie 
przekazana informacja o ustalonej liczbie delegatów na VIII KZPiP; 1 delegat przypada na 900 
członków okręgowej izby. Szczegółowe zadania, zakres praw i obowiązków Krajowego Zjazdu, 
jak i zjazdów okręgowych znajdą Państwo na stronie internetowej OIPiP w Katowicach.

Również na stronie internetowej zamieszczona została informacja o nowelizacji ustawy  
z dnia 8 VI 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych 
pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Nowelizacja dokonana została 29 VI br. 
– najważniejszym jej punktem jest wprowadzenie nowych współczynników pracy dla wszystkich 
grup zawodowych, w tym pielęgniarek i położnych. Ponadto, od 1 VII br. w umowie o pracę pra-
cowników wykonujących zawód medycznych lub pracowników działalności podstawowej, innych 
niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, wskazuje się, do której grupy zawodowej jest 
zaliczane dane stanowisko pracy. Podwyżki dotyczą wszystkich podmiotów leczniczych (nieza-
leżnie od źródeł finansowania), a porozumienia dotyczące podwyżek pracodawcy powinni byli 
podpisać do 13 VII br. Sposób obliczania należnego wynagrodzenia oraz pozostałe informacje  
w tym temacie zostały ujęte w poście zamieszczonym na stronie internetowej OIPiP w Katowi-
cach. By do niego dotrzeć, należy wpisać w wyszukiwarce na stronie www.izbapiel.katowice.
pl hasło „wynagrodzenie” – będzie to pierwszy z wyświetlonych linków. Warto zapoznać się  
z w/w artykułem, gdyż zawiera on odpowiedzi na wiele pytań nurtujących środowisko zawodowe. 
W razie wątpliwości, informacji udzielają również Pracownicy Biura OIPiP w Katowicach.

W ostatnim czasie duże emocje (zwłaszcza wśród świeżo upieczonych absolwentów pielę-
gniarstwa i położnictwa) budzi również forma dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu, która 
uległa zmianie od 12 VII br. Jednak z uwagi na fakt, iż nowy wzór dokumentu PWZ jest w opra-
cowaniu, Minister Zdrowia wydał 7 VII br. Komunikat, w którym wyjaśnione zostało, że do czasu 
wydania PWZ według nowego wzoru, dokumentem potwierdzającym prawo do wykonywania 
zawodu pielęgniarki/położnej jest stosowna uchwała okręgowej rady pielęgniarek i położnych 
stwierdzająca PWZ. Z kolei dokumenty PWZ wydane przed 12 VII br. (na poprzednio obowiązu-
jącym wzorze) zachowują ważność i nie wymagają wymiany. Dział Rejestru OIPiP w Katowicach 
przypomina również, że zdjęcia wymagane jako załącznik do wniosku o stwierdzenie PWZ oraz  
o wpis do Okręgowego Rejestru prowadzonego przez ORPiP w Katowicach muszą spełniać  
wymogi określone w ustawie o dowodach osobistych z dnia 6 VIII 2010 roku.
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Dział Prawny OIPiP w Katowicach otrzymuje wiele zapytań dotyczących treści pieczątki pie-
lęgniarki/położnej. Uprzednio, zagadnienie to regulowała Uchwała nr 113/VI/2013 NRPiP z dnia 
16 IX 2013 roku, jednak została ona uchylona wraz z podjęciem uchwały nr 560/VIIP/2022  
z dnia 24 VI 2022 roku, w sprawie treści pieczątki pielęgniarki lub położnej. Pieczątka powinna 
zawierać następujące dane: imię i nazwisko, tytuł zawodowy, uzyskane specjalizacje, nr PWZ. 
Pełną treść w/w uchwały znajdą Państwo na stronie internetowej Okręgowej Izby.

Pomimo, że sezon wakacyjny trwa w pełni, sporo osób dzwoni do katowickiej Okręgowej 
Izby z pytaniami dotyczącymi szkoleń, kursów i konferencji zaplanowanych na tegoroczną je-
sień. Bardzo budującym jest fakt, iż Członkowie OIPiP w Katowicach przykładają tak dużą wagę 
do poszerzania swoich kwalifikacji i aktualizacji wiedzy medycznej, realizując przy tym usta-
wowy obowiązek pielęgniarek i położnych w zakresie kształcenia podyplomowego. Wychodząc 
naprzeciw tym osobom, Dział Kształcenia Podyplomowego zamieścił w Systemie Monitorowania 
Kształcenia (system SMK) informacje o kursach i specjalizacjach zaplanowanych na 2022 roku. 
Warto podkreślić, iż otwarcie kursu uzależnione jest od sytuacji epidemicznej w kraju oraz ilości 
złożonych wniosków. Poza tym, przystąpienie do kursów kwalifikacyjnych jest możliwe tylko przy 
posiadanym 6-cio miesięcznym stażu w zawodzie. 

W systemie SMK oraz na stronie internetowej Izby zamieszczono również listę bezpłatnych 
specjalizacji (są to m. in. „Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek”, czy „Pielęgniarstwo 
neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych”). Aby przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego 
należy spełnić następujące warunki: posiadać PWZ, posiadać minimum 2-letni staż pracy w za-
wodzie (w ciągu ostatnich 5-ciu lat), regularnie opłacać składki członkowskie, w ciągu ostatnich 
5-ciu lat nie korzystać ze specjalizacji finansowanej/refundowanej przez OIPiP w Katowicach, 
złożyć wniosek w systemie SMK, uzyskać dopuszczenie do specjalizacji na podstawie egzaminu 
wstępnego. Aby dana specjalizacja mogła zostać otwarta, mysi być na nią minimum 25 osób 
chętnych. 

Jeszcze raz należy podkreślić, iż zawody medyczne są zawodami, które wymagają nieustan-
nego kształcenia, doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji oraz że – jak również 
zostało wspomniane – jest to ustawowy obowiązek pielęgniarek i położnych. Warto więc rozwa-
żyć skorzystanie z oferty kształcenia podyplomowego oferowanego przez OIPiP w Katowicach, 
które często jest finansowane lub refundowane przez Izbę (pełen „Regulamin udzielania pomocy 
w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych” dostępny jest na stronie 
internetowej Izby w zakładce „Pliki do pobrania” > „Kształcenie podyplomowe”; wszelkich in-
formacji udzielają również Pracownicy Działu Kształcenia Podyplomowego OIPiP w Katowicach). 
Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z listą dostępnych kursów, szkoleń i konferencji, gdyż 
na pewno każdy znajdzie coś, co go zainteresuje.

Przekazując najistotniejsze informacje nie sposób nie wspomnieć o posiedzeniu Śląskiego Fo-
rum Zawodów Zaufania Publicznego, które odbyło się 28 VI br. Ustanowiono na nim prezydencję 
na lata 2022-2023 i wybrano nowego Przewodniczącego. Bardzo miło jest nam poinformować, iż 
nowym Przewodniczącym ŚFZZP został dr n. farm. Pan Mikołaj Konstanty – Prezes Śląskiej Izby 
Aptekarskiej, któremu serdecznie gratulujemy i życzymy trafnych decyzji oraz owocnych działań.

Szanowni Państwo, gdy za dwa miesiące będą Państwo czytać kolejny, październikowy nu-
mer Biuletynu „Nasze Sprawy”, będzie już trwała kalendarzowa jesień. Trudno przewidzieć, jak 
do tego czasu rozwinie się sytuacja z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, jednak biorąc pod 
uwagę wzrastającą ilość zachorowań na COVID-19, musimy być przygotowani na wszystkie moż-
liwe scenariusze. Miejmy jednak nadzieję, że w tym roku dane nam będzie cieszyć się piękną zło-
tą, polską jesienią z dniami wypełnionymi słońcem oraz łagodnie opadającymi, szeleszczącymi 
liśćmi. Niewątpliwie, pomogłoby nam to w walce z pandemią, od której tak naprawdę zależy or-
ganizacja naszego życia w najbliższych miesiącach. I choć prognozy specjalistów w tym zakresie 
nie są najlepsze, a popadanie w przesadny optymizm jest równie szkodliwe, co ciągły pesymizm, 
to jednak odrobina wiary w lepsze, spokojniejsze jutro nikomu jeszcze nie zaszkodziła. I tego 
się trzymajmy.
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WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 9 czerwca 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w 

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

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

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

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

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

1). Uchwały Nr 370/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 9 
czerwca 2022 roku w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach (M.J.).

2). Uchwały Nr 371/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
9 czerwca 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki dla osoby, która uzyskała kwali-
fikacje pielęgniarki poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej (S.K.).

3). Uchwały Nr 372/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
9 czerwca 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki dla osoby, która uzyskała kwali-
fikacje pielęgniarki poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej (I.S.).

4). Uchwały Nr 373/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
9 czerwca 2022 roku w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami (WSS Nr 2 Jastrzębie-Zdrój).

5). Uchwały Nr 374/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
9 czerwca 2022 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 9 czerwca 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 21 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte 21 głosami „za”:

WYCIĄG
 z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 17 czerwca 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w 

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

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

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

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

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

1). Uchwały Nr 375/2022/VII Okręgowej Rady Pie-
lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 17 
czerwca 2022 roku w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki dla osoby, która uzyskała kwalifikacje 
pielęgniarki poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej (K.Y.).

2). Uchwały Nr 376/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
17 czerwca 2022 roku w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami (Bytom).

3). Uchwały Nr 377/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
17 czerwca 2022 roku w przedmiocie wytypo-
wania przedstawicieli do składów komisji kon-
kursowych w podmiotach leczniczych niebędą-
cych przedsiębiorcami (Orzesze).

4). Uchwały Nr 378/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
17 czerwca 2022 roku w sprawie wykreśle-
nia pełnomocnictwa Pełnomocnika Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
VII kadencji (Nr 42).

5). Uchwały Nr 379/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
17 czerwca 2022 roku w przedmiocie udziele-
nia pomocy socjalnej w postaci leczenia sana-
toryjnego (Polanica-Zdrój III).

6). Uchwały Nr 380/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
17 czerwca 2022 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.
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W określonym terminie tj. w dniu 17 czerwca 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 16 

Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte 16 głosami „za”:

WYCIĄG
z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach VII kadencji w dniu 30 czerwca 2022 roku

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

lęgniarek i Położnych VII kadencji oraz za-
proszonych gości.

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

1.3. Przyjęcie porządku posiedzenia Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Sprawy dotyczące prawa wykonywania za-
wodu pielęgniarki/pielęgniarza lub położ-
nej/położnego:

2.1. Podjęcie 3 uchwał w przedmiocie stwierdze-
nia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki 
oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgo-
wej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach (3P).

2.2. Podjęcie 5 uchwał w przedmiocie wydania 
nowego prawa wykonywania zawodu pielę-
gniarki (5P).

2.3. Podjęcie 8 uchwał w przedmiocie wpisu do 
Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach (8P).

2.4. Podjęcie 16 uchwał w przedmiocie wykre-
ślenia z Rejestru Pielęgniarek i Położnych 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w 
Katowicach (14P, 2A).

2.5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wygaśnięcia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki.

3. Zadania Okręgowej Izby Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach:

3.1. Podjęcie uchwały w przedmiocie wytypowania 
przedstawicieli do składów komisji konkurso-
wych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

3.2. Podjęcie uchwały w przedmiocie wykreślenia 
pełnomocnictwa Pełnomocnika Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 
VII kadencji.

3.3. Podjęcie uchwały w przedmiocie refundacji 
kosztów kształcenia.

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

3.5. Podjęcie 2 uchwał w przedmiocie przyznania 
zapomóg chorobowych/losowych.

3.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania 
jednorazowego świadczenia pieniężnego z 
tytułu urodzenia się dziecka Członka OIPiP 
 w Katowicach.

3.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty 
gratyfikacji emerytalnej.

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

3.9. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia 
zgody na organizację konferencji Nomed 
2022 przez Zespół ds. pielęgniarstwa onko-
logicznego.

3.10. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenie 
zgody na organizację przez Zespół ds. pielę-
gniarstwa operacyjnego konferencji nt. „365 
plus 1 dzień wokół pielęgniarstwa operacyj-
nego”.

3.11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia 
członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Po-
łożnych w Katowicach do złożenia oferty w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie 
zapytania ofertowego Naczelnej Izby Pie-
lęgniarek i Położnych w sprawie wyłonie-
nia realizatorów kursów specjalistycznych 
dla pielęgniarek i położnych realizowanych  
w ramach projektu Wsparcie kształcenia 
podyplomowego pielęgniarek i położnych 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 (PO 
WER 2014-2020) współfinansowanego z Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego, numer 
POWR.07.01.00-IP.05-00-004/21).

3.12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyję-
cia protokołu niestacjonarnego posiedzenia 
Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  
w Katowicach.

3.13. Zgłoszono – prośbę o wzrost środków 
(5 000,00 zł) dla Zespołu ds. pielęgniarek 
epidemiologicznych w związku z planowaną 
we wrześniu konferencją.

3.14. Zgłoszono – zmianę w normach zatrudnienia 
i uwzględnienie opiekunów medycznych.

3.15. Zgłoszono – podnieść kwotę refundacji 
w przypadku konferencji z 1000,00 zł do 
1200,00 lub 1 500,00 zł. 

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

czącą Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położ-
nych.

4.2. Wnioski z posiedzenia.
4.3. Zamknięcie obrad.

WYCIĄG
 z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

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

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

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

2.  Kartę do głosowania.
Projekt następującej uchwały oraz pozosta-

łe dokumenty zostały zamieszczone w Elektro-
nicznej Skrzynce Rady: 

1)  Uchwały Nr 427/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
7 lipca 2022 roku w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki dla osoby, która uzyskała kwa-
lifikacje pielęgniarki poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej (Y.F.)

W określonym terminie tj. w dniu 7 lipca 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  
20 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zo-
stały przyjęte 20 głosami „za”:

WYCIĄG
 z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 11 lipca 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w 

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

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

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

1). Uchwały Nr 428/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
11 lipca 2022 roku w przedmiocie stwierdzenia 
prawa wykonywania zawodu pielęgniarki oraz 
wpisu do Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

2). Uchwał od Nr 429 do Nr 432/2022/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 11 lipca 2022 roku w przedmio-
cie wpisu do Rejestru Położnych Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

3). Uchwał od Nr 433 do Nr 435/2022/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Kato-
wicach z dnia 11 lipca 2022 roku w przed-
miocie wydania zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu pielęgniarki oraz wpisu do 

Rejestru Pielęgniarek Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

4). Uchwał od Nr 436 do Nr 440/2022/VII Okrę-
gowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach z dnia 11 lipca 2022 roku w przedmiocie 
wykreślenia z Rejestru Pielęgniarek Okręgowej 
Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

5). Uchwały Nr 441/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
1 lipca 2022 roku w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu 
położnej dla osoby, która uzyskała kwalifika-
cje położnej poza terytorium państw człon-
kowskich Unii Europejskiej (O.B.).

6). Uchwały Nr 442/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
11 lipca 2022 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia Okręgowej Rady Pielę-
gniarek i Położnych w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 11 lipca 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział 20 
Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zostały 
przyjęte 20 głosami „za”:

WYCIĄG
 z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 15 lipca 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego, w 

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

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

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

2. Kartę do głosowania.

Projekty następujących uchwał oraz pozo-
stałe materiały i dokumenty zostały zamiesz-
czone w Elektronicznej Skrzynce Rady: 

1). Uchwały Nr 443/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
15 lipca 2022 roku w przedmiocie przyzna-
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nia warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki dla osoby, która uzyskała kwali-
fikacje pielęgniarki poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

2). Uchwały Nr 444/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
15 lipca 2022 roku w przedmiocie zmiany 
uchwały Nr 338/2022 VII Okręgowej Rady Pie-

lęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
26 maja 2022 r. (zgoda na zorganizowanie 
konferencji przez Zespół ds. położnych).

W określonym terminie tj. w dniu 15 lipca 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  
20 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zo-
stały przyjęte 20 głosami „za”:

WYCIĄG
z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 26 lipca 2022 roku.
W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicz-

nego, w celu ograniczenia możliwości zakażenia się i rozprzestrzeniania koronawirusa oraz ko-
niecznością podjęcia, w ciągu 7 dni, uchwały w przedmiocie przyznania prawa wykony-
wania zawodu pielęgniarki osobie, która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki poza teryto-
rium państw członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia, 
niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zostało zwoła-
ne 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 Położ-
nych przez Przewodniczącą Okręgowej Rady dr n. o zdr. Annę Janik.
Do Członków Rady wysłano drogą elektroniczną:
1. Powiadomienie o zwołaniu niestacjonarnego po-

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

2. Kartę do głosowania.
Projekt następującej uchwały oraz po-

zostałe dokumenty zostały zamieszczone  
w Elektronicznej Skrzynce Rady: 

1) Uchwały Nr 445/2022/VII Okręgowej Rady 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
26 lipca 2022 roku w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu 
położnej dla osoby, która uzyskała kwalifika-
cje położnej poza terytorium państw człon-
kowskich Unii Europejskiej (Y.H.).

W określonym terminie tj. w dniu 26 lipca 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  
17 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zo-
stały przyjęte 17 głosami „za”:

WYCIĄG
 z niestacjonarnego posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych  

w Katowicach w dniu 1 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 kwalifikacje pielęgniarki poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, na podsta-
wie Decyzji Ministra Zdrowia, niestacjonarne posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach 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 po-

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

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

zostałe dokumenty zostały zamieszczone  
w Elektronicznej Skrzynce Rady: 

1) Uchwały Nr 446/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
1 sierpnia 2022 roku w przedmiocie przyzna-
nia warunkowego prawa wykonywania zawodu 
pielęgniarki dla osoby, która uzyskała kwali-
fikacje pielęgniarki poza terytorium państw 
członkowskich Unii Europejskiej (N.M.).

2) Uchwały Nr 447/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
1 sierpnia 2022 roku w przedmiocie przyznania 
warunkowego prawa wykonywania zawodu pie-
lęgniarki dla osoby, która uzyskała kwalifikacje 
pielęgniarki poza terytorium państw członkow-
skich Unii Europejskiej (Y.K.).

3) Uchwały Nr 448/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
1 sierpnia 2022 roku w przedmiocie wytypowa-
nia przedstawicieli do składów komisji konkur-
sowych w podmiotach leczniczych niebędących 
przedsiębiorcami.

4) Uchwały Nr 449/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia  
1 sierpnia 2022 roku w przedmiocie powołania 
Pełnomocników Okręgowej Rady Pielęgniarek  
i Położnych w Katowicach VII kadencji.

5) Uchwały Nr 450/2022/VII Okręgowej Rady 
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach z dnia 
1 sierpnia 2022 roku w przedmiocie przyjęcia 
protokołu posiedzenia ORPiP w Katowicach.

W określonym terminie tj. w dniu 1 sierpnia 2022 
roku stwierdzono, że w głosowaniu wzięło udział  
20 Członków ORPiP w Katowicach. Uchwały zo-
stały przyjęte 20 głosami „za”:

Sekretarz 
ORPiP w Katowicach

Maria Grabowska
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Kalendarium wydarzeń czerwiec, lipiec, sierpień 2022 r.

21 V 2022 Uroczyste obchody Dnia Doradcy Podatkowego - uczestnictwo Przewodni-
czącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

9 VI 2022
Jubileuszowa Gala 30-lecia Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. 
Wojciecha Korfantego w Katowicach - uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP 
w Katowicach Pani Anny Janik

17 VI 2022 Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

19 VI 2022 
Uroczyste otwarcie Panteonu Górnośląskiego w Katowicach w ramach ob-
chodów 100-lecia przyłączenia części Górnego Śląska do Polski – uczest-
nictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik

20 VI 2022 Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej 
OIPiP w Katowicach

21 VI 2022
 Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Szczę-
kowej i Oddziału Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Wojewódz-
kim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

21 VI 2022
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyń 
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w So-
snowcu.

22 VI 2022 Posiedzenie Komisji Socjalnej ORPiP w Katowicach

23 VI 2022 Posiedzenie Komisji Kształcenia i Standardów ORPiP w Katowicach

28 VI 2022 
Posiedzenie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 
– uczestnictwo Przewodniczącej ORPiP w Katowicach Pani Anny Janik oraz 
Sekretarz ORPiP w Katowicach Pani Marii Grabowskiej

30 VI 2022 Wyjazdowe posiedzenie ORPiP w Katowicach

7 VII 2022 Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

11 VII 2022 Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

12 VII 2022 Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa anestezjologicznego przy ORPiP  
w Katowicach

15 VII 2022 Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

21 VII 2022
Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Kardiologii Ogól-
nej/Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej w Wojewódzkim Szpitalu 
Specjalistycznym nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu

25 VII 2022 Posiedzenie Komisji Kształcenia i Standardów ORPiP w Katowicach

26 VII 2022 Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

1 VIII 2022 Niestacjonarne posiedzenie ORPiP w Katowicach

4 VIII 2022 Spotkanie Zespołu ds. opieki długoterminowej przy ORPiP w Katowicach

11 VIII 2022  Posiedzenie Komisji Socjalnej ORPiP w Katowicach
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Wyzwania w ochronie zdrowia  
w 2022 roku - co przed nami ?

Maria Szymich - Lukosek
Ekspert Ministra Zdrowia, doradca AOTMiT, ekspert STOMOZ,  

Dyrektor ekonomiczno-administracyjny Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka  
im. św. J. Pawła II SP Szpitala Klinicznego Nr 6 ŚUM w Katowicach

Stawiamy na jakość w opiece zdrowotnej
Od dawna środowisko zajmujące się zawodowo ochroną zdrowia, w tym pielęgniar-

ki epidemiologiczne, zespoły ds. zakażeń szpitalnych, sterylizacja czeka na zapowia-
dane zmiany w podejściu do jakości w opiece zdrowotnej. W lipcu 2021 r. Minister 
Zdrowia przekazał do konsultacji społecznych ustawę o jakości w opiece zdrowotnej  
i bezpieczeństwie pacjentów. 

Jednym z najważniejszych elementów tej 
ustawy to autoryzacja wszystkich elemen-
tów opieki nad pacjentem, w tym monito-
rowanie procesów leczenia na każdym etapie  
i poziomie, z uwzględnieniem zasad bezpieczeń-
stwa realizacji procedur medycznych (zabiegi, 
badania diagnostyczne), gdzie analizowane 
będą wszystkie zasady i procedury, w tym za-
sady sterylizacji, używania wyrobów medycz-
nych z zapewnieniem wszystkich zasad  
i procedur bezpieczeństwa dla pacjentów. 

Stworzy to podstawę do zajęcia się przez 
zarządzających szpitalami, aby poważnie 
podejść do obszaru sterylizacji w pla-
cówce, w tym podnoszenie kwalifikacji pra-
cowników odpowiedzialnych za te procesy 
w szpitalu. Ustawa przewiduje monitorowa-
nie zdarzeń niepożądanych, usprawnienia  
w wypłatach odszkodowań pacjentom jako 
rekompensat za zdarzenia medyczne wywo-
łujące uszczerbek zdrowia lub inne niewła-
ściwe postępowanie lecznicze. Samorządy 
zawodowe, w tym przede wszystkim lekarski 
nie czeka na ujawnienie ostatecznych zapi-
sów ustawy (której wdrożenie przewiduje się 
w III kwartale b.roku). Samorząd lekarski 
chce wyłączenia odpowiedzialności karnej, 
z zachowaniem jednak odpowiedzialności  
w przypadku rażącego błędu medyków lub 
zgonu pacjenta. Wszystkie środowiska me-
dyczne zarówno lekarskie jak i samorząd 
pielęgniarek i położnych postulują szyb-
kie powstanie Funduszu kompensacyj-
nego, gwarantującego pacjentom oraz ich 
rodzinom szybką wypłatę świadczenia - nie-
zależnie od udowodnienia winy. Środowiska 
prawnicze zalecają jednak ostrożność w osta-

tecznych zapisach o odpowiedzialności kar-
nej zawodów medycznych. Ale, paradoksalnie 
wprowadzenie zasady ‚no-falt’ może być ko-
rzystne dla pacjentów. Bez tej zasady lekarz 
czy pielęgniarka bojąc się odpowiedzialności 
mogą nie być skłonni do raportowania błędów.  
W konsekwencji może to docelowo uniemoż-
liwić w znacznym stopniu weryfikację te-
rapii, wykonywanych procedur oraz ich 
skuteczności ...a przecież tak naprawdę  
o to przede wszystkim w projektowanej usta-
wie chodzi Ministerstwu Zdrowia.

Przed nami systemowa rewolucja  
w szpitalnictwie

Pod koniec roku 2021 (30 grudnia) zapo-
znano wszystkich odpowiedzialnych za ochro-
nę zdrowia, w szczególności w zakresie opieki 
szpitalnej nad pacjentem z projektem długo 
przygotowywanej reformy przez utworzony  
w Ministerstwie Zdrowia zespół ds. opra-
cowania założeń restrukturyzacji szpitali  
w Polsce pod kierunkiem ówczesnego Wice-
ministra Zdrowia Sławomira Gadomskiego.  
Główne założenia programu reformy szpi-
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talnictwa to: kategoryzacja szpitali, gdzie 
na podstawie określonych wskaźników ekono-
micznych szpitale mają być pogrupowane i za-
liczone według typu 

• A (szpital rozwojowy bez zadłużenia), 
• B (szpital rozwojowy z niewielkim ob-

szarem do naprawy), 
• C (szpital zadłużony wymagający wdro-

żenia programu naprawczego opracowa-
nego z udziałem nadzorcy wytypowane-
go przez Agencję Rozwoju Szpitali) 

• D (placówka mocno zadłużona wyma-
gająca zmiany zarządzającego na nowo 
powołanego przez ARS zarządcę, który 
wdroży plan naprawy finansów szpitala 
m.in. poprzez likwidację nierentownych 
oddziałów, pracowni),

oraz utworzenie Agencji Rozwoju Szpi-
tali (ARS), która będzie posiadać rozległe 
kompetencje m.in. w zakresie nadzorowania 
programów naprawczych, będzie decydowała 
o wspomnianej wyżej kategoryzacji, dzieliła 
środki finansowe pochodzące z europejskich 
funduszy na restrukturyzację i modernizację,  
a w skrajnych przypadkach dokonywała ‚odgór-
nie’ wymiany dyrektorów szpitali na zarządców, 
którzy będą wdrażać szereg zmian organizacyj-
nych mających na celu poprawę sytuacji finan-
sowej szpitali, niestety nie zawsze uwzględ-
niając lokalne uwarunkowania i zatrudniony  
w szpitalu personel. 

Ustawa - w opinii Ministerstwa Zdro-
wia - ma wspomóc zadłużone szpitale. 
Jest także elementem założeń Krajowego Pro-
gramu Odbudowy, na uruchomienie którego 
ze środków UE czekamy wszyscy z niecier-
pliwością. KPO, oprócz pieniędzy z Funduszu 

Medycznego - z którego finansowane są przez 
NFZ od 2021 roku nielimitowane świadczenia 
pediatryczne - ma być w dużej części przezna-
czony na inwestycje w szpitalach, co pozwoli 
na prawdziwy skok cywilizacyjny wszystkich 
placówek szpitalnych.

Szczególnie szpitale wysyłają niepokojące 
sygnały o zwiększających się tzw. ‚złych dłu-
gów’, czyli wzroście zobowiązań wymagają-
cych. Szpitale już od dłuższego czasu tracą 
płynność finansową, po prostu nie mają‚ wol-
nej’ gotówki i opóźnienia w regulowaniu bie-
żących płatności zaczynają lawinowo narastać. 
Projektowana ustawa o modernizacji szpita-
li i poprawie efektywności szpitalnictwa - ma 
być takim antidotum na narastające zadłuże-
nie, niestety wywołała u większości odbiorców 
burzliwe reakcje ze wszystkich stron, w tym 
m.in. ze strony organów tworzących SPZOZ-y 
(samorządów, uczelni, urzędów marszałkow-
skich) oraz dyrektorów szpitali, szczególnie 
powiatowych jako stanowiących najliczniej-
szą grupę spośród placówek szpitalnych oraz 
strony społecznej (pracowników i organizacji 
związkowych). 

Ponadto, jak tłumaczy Minister Zdrowia 
wielowładztwo organów tworzących (powiat, 
województwo samorządowe, gmina czy uczel-
nia) nie sprawdziło się w sytuacjach kryzyso-
wych co obnażyła pandemia COVID-19, szcze-
gólnie w początkowym jej okresie chaotycz-
nie podejmowanych decyzji w 2020 roku, co  
z kolei utrudniło wojewodom odpowiedzialnym 
za koordynowanie opieki zdrowotnej sprawo-
wanie nadzoru na tzw. bazą łóżek covidowych  
w regionach. Mordercze też jest - w opinii wie-
lu specjalistów zarządzania w ochronie zdrowia 

Wykres: „Poziom zadłużenia SPZOZ-ów w latach 2017-2021” - dane ze sprawozdań  
finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; źródło: opracowanie wła-
sne z danych MZ
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- konkurowanie o tą samą kadrę medyczną,  
w tym lekarzy, pielęgniarek co stwarza dużą 
presję na znaczne wzrosty stawek za dyżury 
lekarskie czy wynagrodzenia, szczególnie gdy 
w pobliżu funkcjonują np. dwa konkurujące 
ze sobą oddziały położniczo-ginekologiczne  
o praktycznie tych samych pacjentów. 

Aktualnie - uwzględniono część z po-
nad 2000 zgłoszonych poprawek (1762), 
które wpłynęły z praktycznie wszystkich 
środowisk i nastąpiło przesunięcie ter-
minu wdrażania ustawy. Do końca 2022 
roku ma powstać Agencja Rozwoju Szpita-
li, natomiast pierwsza kategoryzacja szpita-
li ma być dokonana na podstawie danych za 
rok 2023 (chociaż pilotażowo będzie to już 
wstępnie ocenione na podstawie wskaźników 
ekonomicznych za rok 2022). Czas pokaże 
co stanie się z planowaną ustawą, która za-
mierza rewolucyjnie ‚przeorać’ zarządzanie 
szpitalami. Z pewnością będzie o niej głośno, 
chociaż ostatnie niespodziewane wydarze-
nia, czyli działania wojenne i związane z tym 
uwarunkowania zewnętrzne nie sprzyjają żad-
nym rewolucyjnym rozwiązaniom, szczególnie  
w tak wrażliwym obszarze jak opieka szpitalna.

Gorący temat - podwyżki w ochronie 
zdrowia od lipca b.roku

Do 13 lipca dyrektorzy podmiotów leczni-
czych powinni zawrzeć porozumienia w spra-
wie sposobu podwyższenia wynagrodzenia 
zasadniczego pracownikom ze związkami za-

wodowymi (dotyczy to wszystkich grup pra-
cowniczych, nie tylko medycznych). Jeżeli to 
się nie uda - a w większości przypadków dyrek-
torzy bronią się, że nie znają żadnych dokład-
nych wyliczeń jakie naprawdę dostaną środki 
finansowe na podwyżki. Stąd najwięcej będzie 
ustaleń zasad podwyżkowych na podstawie 
wydanych przez dyrektorów zarządzeń (osta-
teczny termin minął 20 lipca). Agencja Oceny 
Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) 
wydała swoje rekomendacje (wielowarianto-
wo) odnośnie podwyższenia poszczególnych 
zakresów świadczonych usług przez podmioty 
lecznicze. 

Minister Zdrowia przyjął rekomenda-
cje uwzględnione w wariancie nr 2,  
tj. uwzględniającym wzrost najniższego wy-
nagrodzenia zasadniczego niektórych pra-
cowników zatrudnionych w podmiotach lecz-
niczych, wprowadzony ustawą z dnia 26 maja 
2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustala-
nia najniższego wynagrodzenia...(...) - Dz. U.  
z 2022 r. poz. 1352. Nie wszyscy jednak wie-
dzą, że wzrost środków na podwyżki wynagro-
dzeń, które przekaże w najbliższym czasie NFZ 
( według wiceprezesa ds. finansowych Bernar-
da Waśko podmioty lecznicze otrzymają aneksy 
do umów dotyczących zagwarantowania środ-
ków finansowych na podwyżki do końca lipca  
b. roku) - będą zawierać również środki związane 
ze wzrostem kosztów w związku z inflacją w la-
tach 2022 i co najważniejsze w 2023 roku. Może 
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to oznaczać, że będzie to jedyne przesza-
cowanie wartości świadczeń zdrowotnych  
(w szpitalach) oraz wzrost stawki kapita-
cyjnej w POZ w tych latach.

Rząd RP tłumaczy, że wzrost nakładów 
na ochronę zdrowia, w tym na wzrost wy-
nagrodzeń w ostatnich latach postępuje  
w znacznej wysokości w stosunku do nakładów 
jakie miały miejsce w ostatniej dekadzie (źró-
dło: dane Ministerstwa Finansów opracowane 
dla potrzeb Komisji Zdrowia Sejmu RP - plan 
wydatków na ochronę zdrowia w ustawie bu-
dżetowej w porównaniu do rzeczywistego 
wykonania wydatków)

Wszyscy zarządzający placówkami me-
dycznymi z pewnym niepokojem oczekują 
na aneksy do umów, aby ocenić rzeczywisty 
wzrost swoich budżetów. Prawnicy przestrze-
gają jednak dyrektorów, aby pomimo obaw 
co do wysokości przekazanych pieniędzy na 
wzrost wynagrodzeń ustalić wynagrodzenia 
zasadnicze według zapisów ustawy, gdyż 
orzecznictwo Sądów Pracy - w przypadku skła-
danych przez pracowników pozwów - nie bie-
rze pod uwagę wysokość budżetów otrzymy-
wanych przez podmioty lecznicze - tylko zapisy 
ustawowe. 

Poza nową siatką płac w ustawie dodano prze-
pis na podstawie którego, od dnia 1 lipca 2022 r.  
w umowie o pracę wskazuje się, do której grupy 
zawodowej określonej w załączniku do ustawy 
jest zaliczone zajmowane przez pracownika sta-
nowisko pracy. Jest to ważne dla pielęgniarek, 
których ustawodawca nie do końca potraktował  
z należytą uwagą. Chodzi głównie o znaczne 
zróżnicowanie wynagrodzeń w tej grupie. 

Zwrócić trzeba uwagę na przypisanie tech-
ników sterylizacji, których należy zaliczyć do 
grupy techników medycznych oraz pracowni-
ków sterylizacji, którzy nie posiadają udoku-
mentowanego wykształcenia i stąd zaliczani są 
do niższej grupy jako np. operatorzy urządzeń 
sterylizacji, dezynfektorzy.

Najpierw epidemia - teraz wojna  
w Ukrainie; jak z tym poradzi sobie sys-
tem ochrony zdrowia w Polsce w 2022 
roku ?

Nie sposób przejść obojętnie nad najwięk-
szym wyzwaniem jakie od ponad 2 lat stoi 
przed wszystkimi obszarami życia gospodar-

czego jakie dotknęło nas wszystkich, począw-
szy od 6 marca 2020 r., gdzie ogłoszono stan 
podwyższonej gotowości, a od 13 marca 2020 
roku stan epidemii COVID-19, który zastą-
piono od 16 maja b. roku stanem zagrożenia 
epidemicznego. Na to wszystko nałożyła się 
sprawa dramatycznych wydarzeń związanych  
z wojną, gdy Rosja zaatakowała (24 lutego 
2022 r.) suwerenne państwo Ukrainę. 

Aktualnie weszła w życie ustawa o po-
mocy uchodźcom, w tym o bezpłatnej dla 
nich opiece zdrowotnej, przy czym Prezes 
NFZ już od 24 lutego b.roku wydał wytycz-
ne wszystkim placówkom medycznym o bez-
płatnym udzielaniu świadczeń zdrowotnych 
mieszkańcom Ukrainy (rozliczanych na takich 
samych zasadach jak pozostałych pacjentów  
z NFZ). W zakresie zarządzeń covidowych od  
1 kwietnia 2022 r. NFZ zaprzestaje już 
płacenia za tzw. gotowość i refunda-
cję podwyższonych kosztów związanych  
z leczeniem pacjentów zakażonych CO-
VID-19 (z wyłączeniem tzw. oddziałów covi-
dowych), co przełoży się na obniżenie przy-
chodów szpitali (w przypadku dużych wielo-
specjalistycznych placówek szacowana kwota 
zmniejszająca przychód w 2022 roku to ponad 
2,5 - 3,0 mln złotych).

Nie sposób wymienić wszystkie projektowa-
ne zmiany, których wdrożenie planuje wprowa-
dzić ministerstwo zdrowia w 2022 roku, m.in. 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej  
w tym profilaktyki - które weszły w życie 
już od 1 lipca, gdzie wprowadzono Pro-
gram profilaktyki chorób układu krążenia 
(CHuK), który mogą realizować samodzielnie 
pielęgniarki w Poradniach POZ, gdzie wartość 
porady pielęgniarskiej w ramach tego progra-
mu profilaktycznego wynosi 114,95 zł. 

Dodatkowo dla placówek POZ, które przy-
stąpią do realizacji tego programu, NFZ prze-
każe nowy kwartalny i roczny dodatek moty-
wacyjnych płatny od liczby pacjentów objętych 
programem. Szykują się także nowe fundusze 
na rozwój placówek...... 

Wiele rozwiązań poprawi organizację pla-
cówek, niektóre mogą być jednak trud-
ne do wprowadzenia, a niektóre zbędne 
lub co najmniej nieracjonalne i nieefektyw-
ne.........wszystko to sprawia, że „żyjemy  
w ciekawych czasach” - jak mówi stare chiń-
skie przysłowie.
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Inwestowanie w pielęgniarstwo jako wzmocnienie  
bezpieczeństwa opieki medycznej

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 

Hasło ICN na 2022 r.: „Inwestuj w pielęgniarstwo i szanuj prawa do zabezpieczenia 
zdrowia globalnego, koncentrując się na potrzebie ochrony, wspierania i inwestowa-
nia w zawód pielęgniarki w celu wzmocnienia systemów opieki zdrowotnej na całym 
świecie”.

Międzynarodowa Rada Pielęgniarek jest 
federacją 130 krajowych stowarzyszeń pielę-
gniarek, która reprezentuje interesy milionów 
pielęgniarek na świecie. Organizacja kierowa-
na jest przez pielęgniarki dla pielęgniarek, za-
biera głos na forum międzynarodowym w imie-
niu pielęgniarek i dba o zapewnienie wysokiej 
jakości opieki dla wszystkich oraz dobrej poli-
tyki w zakresie ochrony zdrowia na poziomie 
globalnym. Od 1971 roku ICN wprowadzało 
przewodnie tematy kolejnych Międzynarodo-
wych Dni Pielęgniarek. W bieżącym roku pod-
kreśla rangę zawodu pielęgniarskiego na całym 
świecie, czego doświadczyło społeczeństwo  
w ostatnim okresie pandemii. 

Pielęgniarstwo cały czas przechodzi prze-
obrażenia, w myśl którego koncentruje się na 
trosce o warunki pracy, przyczyniające się do 
poprawy poziomu jakości sprawowanej opieki, 
jak również stanu zdrowia pielęgniarek i pie-
lęgniarzy. Powszechnie wiadomo, że zawsze 
istnieje możliwość wystąpienia zdarzeń niepo-
żądanych. W dużej mierze można nieumyśl-
nie wyrządzić poważną krzywdę pacjentowi 
w czasie wykonywania rutynowych czynności 
oraz w ramach zwykłej praktyki klinicznej, 
bądź w wyniku decyzji klinicznych. W większo-
ści krajów na świecie dostrzeżono, jak ważne 
jest bezpieczeństwo pacjenta oraz podejmuje 
się działania, które zmierzają do poprawy ja-
kości i bezpieczeństwa opieki nad pacjentem. 
Dostrzeżono również, jak ważne jest znacze-
nie edukacji pracowników ochrony zdrowia  
z zakresu zasad oraz koncepcji bezpieczeństwa 
pacjentów. Konieczne jest duże wzmocnienie 
tychże kompetencji, aby można nadążyć za 
większym stopniem złożoności systemu oraz 
rosnącymi wymaganiami dotyczącymi kwalifi-
kacji personelu medycznego.

Na przestrzeni ostatnich lat ICN poruszało 
istotne tematy, które mobilizowały środowiska 
zawodowe do dyskusji i rozwiazywania pro-
blemów na stanowiskach pracy pielęgniarek  

i położnych. Między innymi problematyka zwią-
zana z :

• Bezpiecznym macierzyństwem
• Zdrową szkołą
• Niwelowaniem różnic: od nauki do praktyki
• Pozytywnym środowiskiem pracy: miejsca 

pracy wysokiej jakości = jakość opieki nad 
pacjentem

• Dostarczaniem jakości, służenie społecz-
nościom: pielęgniarki prowadzą przewlekłą 
opiekę

• Poprawą odporności systemów zdrowotnych
• Osiągnięciem celów zrównoważonego roz-

woju itp…
• Rok 2022 - Inwestuj w pielęgniarstwo  

i szanuj prawa do zabezpieczenia zdrowia 
globalnego, koncentrując się na potrzebie 
ochrony, wspierania i inwestowania w za-
wód pielęgniarki w celu wzmocnienia sys-
temów opieki zdrowotnej na całym świecie.

Pielęgniarstwo jest zawodem odgrywającym 
niezwykle ważną rolę w społeczeństwie, czę-
sto uważanym za swoisty rodzaj misji czy po-
wołania. Zwraca się uwagę, iż poziom jakości 
sprawowanej opieki zależy od wykształconej 
kadry jak i warunków pracy, w których reali-
zuje się świadczenia pielęgniarskie. Światowe 
Zgromadzenie Zdrowia (WHA) – najwyż-
szy organ decyzyjny Światowej Organiza-
cji Zdrowia(WHO) wielokrotnie zwracało 
uwagę na potrzebę wsparcia prowadzo-
nych przez pielęgniarki i położne działań, 
mających na celu poprawę zdrowia jed-
nostek, rodzin i społeczeństwa. Niezbędne 
jest zatem, aby pielęgniarki i światowi liderzy 
skupili się na kadrze pielęgniarskiej w aspekcie 
globalnym i potraktowali tę kadrę jako kluczo-
wy priorytet niezbędny do zagwarantowania 
lepszego zdrowia dla wszystkich. Profesja ta 
wymaga szczególnych kompetencji i związana 
jest z wielokrotnymi kontaktami z pacjentem 
oraz jego rodziną, co poszerza w sposób zna-
czący zakres obowiązków osób ją wykonują-
cych do sfery nie tylko specjalistycznej.
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Stanowisko ICN Przyjęte w 1995 r. 
zweryfikowane i zatwierdzone w 2001 r, 
które jest wciąż aktualne podkreśla, że: 
pielęgniarstwo jest zasobem efektywnym 
ekonomicznie, ale niedocenianym i słabo 
wykorzystywanym w opiece zdrowotnej.

Zatem inwestowanie to proces polegają-
cy na bieżącym zaangażowaniu środków pie-
niężnych/czasu w celu późniejszego uzyskania 
korzyści/zysków.

Inwestowanie w pielęgniarstwo to:
 f poszanowanie praw pielęgniarek/ pielę-
gniarzy przy równoczesnym podnoszeniu 
wysokiej jakości opieki medycznej. 

 f To zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta. 
 f To bezpieczne warunki pracy pielęgniar-
ki/ pielęgniarza.

 f To ekonomiczny aspekt wyników leczenia 
poprzez realizowaną promocję i działania 
profilaktyczne wobec pacjenta i ich rodzin. 

W badaniach przeprowadzonych wśród pie-
lęgniarek w 2021 r. w jednym z polskich szpi-
tali można zauważyć interakcję czynników ry-
zyka w sferze somatycznej i psychicznej, wy-
nikającą ze specyfiki zawodu pielęgniarki, na 
którą ma także wpływ duży zakres obowiąz-
ków, niedostateczna optymalizacja rozwiązań 
z zakresu ergonomii oraz styl życia w czasie 
wolnym. Często powodowane jest to też niedo-
statecznym wyposażeniem w sprzęt do trans-
portu pacjentów. Problem ten jest spotykany 
nagminnie w ośrodkach medycznych i wynika 
najczęściej z braku środków finansowych.

Niezależnie od tego jakie posiadamy tytuł, 
czy to jest pielęgniarka dyplomowana, z licen-
cjatem czy też magister, to zawód pielęgniar-
ki charakteryzuje się ciężką pracą fizyczną. 
Pielęgniarstwo należy do zawodów, w których 
pracownicy wskazują na schorzenia narządu 
ruchu, związane z wykonywaną pracą. W ba-
daniach Dobrowolnej i Hagnera wykazano, że 
91,2% przebadanych pielęgniarek cierpi z po-
wodu dolegliwości bólowych kręgosłupa. Nie-
pokoi fakt, że dotknięte nim są coraz młodsze 
osoby (nawet w wieku 20 lat), jednak najwię-
cej przypadków odnotowuje się po 40 r. ż. 

Podobne wyniki uzyskano w badaniu, prze-
prowadzonym w maju 2018 r. przez zespół  
w Akademii Wychowania Fizycznego we Wro-
cławiu, wzięło udział 58 kobiet, w wieku od  
22 do 60 lat (45±7,9), będących czynnymi za-
wodowo pielęgniarkami z wrocławskich szpita-
li. Największą grupę stanowiły kobiety w wieku 
44 s 55 lat (~60%).

Jak można zauważyć najwięcej schorzeń 
wśród badanych pielęgniarek to zwyrodnienia 
kręgosłupa, przepukliny i wypukliny rdzenio-
we. Analizując miejsce występowania dole-
gliwości bólowych oraz dysfunkcji w obrębie 
kręgosłupa można stwierdzić, że najczęściej 
taki problem występował w odcinku lę-
dźwiowym kręgosłupa (47%). Prawdopo-
dobnie wynika to z faktu, że jest to miejsce 
najbardziej narażone na wszelkiego rodzaju 
przeciążenia kręgosłupa, powstające w wyniku 
wykonywanej pracy. Co ciekawe, przeciążenia 
te mogą być tak duże, że aż 18 responden-

Ryc. 1. Czynniki najbardziej obciążające pielęgniarkę, położną na stanowisku pracy.
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tek (27%) równie często wskazywało ból  
w obrębie całego kręgosłupa. Analizując 
częstotliwość występowania epizodów bólo-
wych można zauważyć, że codzienne dolegli-
wości bólowe kręgosłupa, ograniczenie rucho-
mości i sztywności, odczuwało aż 40% ankie-
towanych a u 27% badanych ból występował 
około 2-3 razy w tygodniu.

Tak częste zaburzenia z pewnością wpływa-
ją na obniżenie jakości życia, utrudniają wy-
konywanie czynności dnia codziennego oraz 
negatywnie oddziałują na życie zawodowe  
z powodu konieczności korzystania ze zwolnień 
lekarskich i rehabilitacji.

Z dodatkowych objawów występujących  

w obrębie kończyn górnych i dolnych to drę-
twienie- 43%, osłabienie siły mięśniowej  
u 17%, wrażliwość dotykowa u 13% a zabu-
rzenia czucia u 10% badanych pielęgniarek. Na 
uwagę zasługują rodzaj czynności podczas któ-
rych dochodzi do nasilenia dolegliwości bólo-
wych. Jak wskazują wyniki najczęściej odczu-
walne są bóle podczas wymuszonej pozycji cia-
ła ( instrumentariuszki, praca na loku operacyj-
nym, praca przy komputerze), dźwigania cięż-
kich rzeczy. Podczas jednego dyżuru dźwigamy  
12-20 razy ( 40%), od 6 – 11 razy ( 31%). 
Niepokojący jest fakt, że podczas dźwigania 
ciężkich przedmiotów badani wykorzystywali 
zasady ergonomii tylko w 45 % .

Ryc. 2 
Najczęstsze schorzenia w ob-
rębie kręgosłupa u czynnych 
zawodowo pielęgniarek.

Ryc. 3 

Częstotliwość występowania 
dolegliwości bólowych w ob-
rębie kręgosłupa 
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Można zatem wnioskować, że schorzenia 
narządu ruchu towarzyszące personelowi pie-
lęgniarskiemu wydają się nieuniknione, jed-
nak wdrażając w życie profilaktykę pierwotną i 
wtórną można znacząco wpłynąć na obniżenie 
liczby osób odczuwających dolegliwości bólo-
we kręgosłupa. Właściwie zorganizowane miej-
sce pracy znacząco wpływa na bezpieczeństwo 
oraz na jakość wykonywanej pracy, dlatego 
kształtowanie prawidłowych warunków na sta-
nowisku pracy jest niezwykle ważne. Warunki 
pracy oraz przygotowanie organizmu do pra-
cy stanowią kluczowe elementy niezbędne do 
świadczenia opieki zdrowotnej wysokiej jakości 
z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zarówno 
dla pacjentów, jak i dla personelu pielęgniar-
skiego. 

Zdrowe środowisko pracy jest istotnym 
czynnikiem wpływającym na wzrost satysfak-
cji z pracy, wzmocnienia przywiązania pracow-
ników do miejsca pracy oraz poprawę jakości 
świadczonych usług. Pozytywne środowisko 
pracy to zbiór uwarunkowań wspierających 
godną pracę oraz dążenie do uzyskania jak 
najlepszych wyników pracy.

W szczególności dotyczy to dążenia do:
• zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pra-

cy personelu
• wspierania działań związanych zapewnie-

niem odpowiedniego poziomu opieki nad 
pacjentami

• poprawy motywacji,
• produktywności i wydajności jednostek  

i organizacji.
Niezdrowe środowisko pracy wraz ze stre-

sem wynikającym z nadmiernego obciążenia 

pracą, długimi godzinami pracy, niskim statu-
sem zawodowym, trudnymi relacjami w pracy, 
problemami z wypełnianiem wyznaczonych ról 
zawodowych oraz szeregiem innych zagrożeń, 
odbija się negatywnie na zdrowiu fizycznym  
i psychicznym pielęgniarek.

Pielęgniarki oraz organizacje pielę-
gniarskie mogą przyczynić się do rozwoju 
pozytywnego środowiska pracy poprzez:

 ¾ Usprawnienie procesu rekrutacji oraz re-
tencji pielęgniarek.

 ¾ Stałe promowanie roli i znaczenia pielę-
gniarki.

 ¾ Określanie zakresu kompetencji pielęgniarek 
w sposób gwarantujący w opiece nad pa-
cjentem pełne wykorzystanie ich potencjału.

 ¾ Negocjowanie i zabieganie o środki nie-
zbędne do zapewnienia bezpiecznej opieki 
zdrowotnej.

 ¾ Budowanie potencjału wśród pielęgniarek  
i innych osób zaangażowanych w zarzą-
dzanie w opiece zdrowotnej oraz kształto-
wanie polityki.

 ¾ Zapewnienie, żeby głos pielęgniarek był 
słyszalny.

 ¾ Wzmocnienie znaczenia organizacji pielę-
gniarskich.

 ¾ Dostęp do organów decyzyjnych.
Mimo wieloletnich działań stowarzyszeń pie-

lęgniarskich na całym świecie i w Polsce.
Obecny stan zdrowia pielęgniarek jak rów-

nież warunki pracy w środowisku opieki w wie-
lu podmiotach wymagają wciąż zwiększania 
świadomości w obszarze ergonomicznej pracy 
oraz stwarzania pozytywnych środowisk pracy.

Literatura u autorki

Ryc. 4 

Czynności, podczas których 
najczęściej dochodzi do na-
silenia dolegliwości bólowych  
w obrębie kręgosłupa.
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Błąd medyczny
Małgorzata Lipińska
mgr w zakresie Prawa

Pojęcie „błąd medyczny” występuje zarówno w literaturze jak i w orzeczeniach są-
dowych (judykaturze) zamiennie z pojęciami „błąd w sztuce lekarskiej”, „błąd lekar-
ski”. Dwa z przytoczonych określeń wskazują na lekarza jako osobę odpowiedzialną. 

Obecnie pacjent współpracuje z zespołem terapeutycznym, który tworzą nie tyl-
ko lekarze, ale także pielęgniarki, położne fizjoterapeuci, ratownicy medyczni i inni, 
których formalny stopień samodzielności w zakresie wykonywania zawodu ma prze-
łożenie na zakres odpowiedzialności prawnej. Z tego powodu w poniższym tekście 
występować będzie pojęcie „błąd medyczny” 

Słownik języka polskiego definiuje błąd” 
mylne mniemanie; niezgodność z istotnym sta-
nem rzeczy; niewłaściwe, nieudane posunięcie, 
przedsięwzięcie; zły nawyk” ale też „niezgod-
ność z obowiązującymi regułami; odstępstwo 
od normy; pomyłkę.”.1 

Reguły jakimi należy się kierować wykonu-
jąc zawód określony został w art. 11 ustawy  
o zawodach pielęgniarki i położnej.

Pielęgniarka i położna wykonują zawód,  
z należytą starannością, zgodnie z zasadami 
etyki zawodowej, poszanowaniem praw pa-
cjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo, wy-
korzystując wskazania aktualnej wiedzy me-
dycznej...

Definicja określa błąd medyczny jako postę-
powanie osoby wykonującej zawód medycz-
ny niezgodnie z zasadami wiedzy medycznej, 
niedołożenie przez nią należytej staranności, 
przekroczenie swoich kompetencji2

Aby można było zdarzenie zakwalifikować do 
kategorii błędu medycznego koniecznym jest 
wystąpienie skutku postaci szkody na osobie 
pacjenta. Gdyż popełnienie błędu nie musi pro-
wadzić do niekorzystnych efektów, o ile błąd 
zostanie w porę rozpoznany i podjęte zostaną 
odpowiednie kroki, aby zapobiec wystąpieniu 
szkody. Od błędu medycznego należy jednak 
odróżnić wypadki zaniedbań, a zatem sytuacji 
w których dochodzi do niedociągnięć, niesta-
ranności czy zaniedbań o charakterze tech-
nicznym bądź organizacyjnym, niezwiązanych 
ze stosowaniem wiedzy medycznej. W litera-
turze i orzecznictwie stosowane jest niekie-
dy rozróżnienie między „błędem w sztuce”,  
a „zwykłą niestarannością” lub „zwykłym 
niedbalstwem” (wyrok Sądu Najwyższego  
z dnia 17 lutego 1967 r.; I CR 435/66). 

Pierwsza definicja oznaczać ma uchybienie 
regułom opartym na wiedzy naukowej, druga 
– regułom wiedzy potocznej i zdrowego roz-
sądku. W obu przypadkach następuje kolizja 
z regułą należytej staranności (art. 355 k.c.).3

Ustalenie błędu zależy od odpowiedzi na py-
tanie, czy postępowanie w konkretnej sytuacji 
i z uwzględnieniem całokształtu okoliczności 
istniejących w danej chwili, a zwłaszcza tych 
danych, którymi wówczas się dysponuje lub 
może dysponować, zgodne jest z wymagania-
mi aktualnej wiedzy i nauki medycznej oraz 
powszechnie przyjętej praktyki.

W doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, 
że w przypadku przedstawicieli zawodów me-
dycznych, ze względu na przedmiot ich dzia-
łania, jakim jest ochrona zdrowia i życia czło-
wieka, należyta staranność oznacza staranność  
w stopniu wyższym od wymaganej w życiu co-
dziennym.

Odpowiedzialność prawna w przypadku błę-
du medycznego może być wielopłaszczyznowa: 
cywilna, zawodowa, dyscyplinarna oraz karna.

Powstanie błędu medycznego uzależ-
nione jest od wystąpienia następujących 
elementów: 

• postępowania niezgodnego z powszech-
nie uznanym stanem wiedzy medycznej,

• winy nieumyślnej (tzw. lekkomyślność 
lub niedbalstwo), 

• wystąpienia szkody, 
• związku przyczynowego między popeł-

nionym błędem, a ujemnym skutkiem po-
stępowania leczniczego w postaci śmierci 
pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju 
zdrowia. 

Błąd może wynikać z działania tj. wadliwego 
postępowania lub zaniechania, czyli powstrzy-
mania się od działania, które na podstawie re-
guł powinno było nastąpić.

Mówiąc o błędzie medycznym, możemy 
wyróżnić kilka ich rodzajów:

 √ błąd diagnostyczny rozumiany jako błęd-
na diagnozą, czyli wadliwe rozpoznanie 
stanu zdrowia pacjenta. Błąd diagnostycz-
ny polega na postawieniu niewłaściwej dia-
gnozy na skutek obiektywnie sprzecznego  
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z zasadami obowiązującymi w medycynie 
postępowania. Błąd ten może przybierać 
albo postać tzw. błędu pozytywnego, jeże-
li rozpoznano u pacjenta chorobę, podczas 
gdy jest on faktycznie zdrowy albo błędu 
negatywnego, tj. nie rozpoznano choro-
by albo rozpoznano chorobę inną niż ta,  
na którą pacjent faktycznie cierpi. 
• Położna w czasie dyżuru dziennego opie-

kując się rodzącą nie zauważyła niepra-
widłowości w zapisie KTG i nie przed-
stawiła tego zapisu do oceny lekarzowi 
prowadzącemu poród, dokonywała za-
pisów w dokumentacji medycznej pa-
cjentki niezgodnie z faktycznymi wska-
zaniami aparatury medycznej, a ponadto  
w trakcie porodu nie sprawowała nale-
żytej opieki nad pacjentką co mogło być 
jedną z przyczyn wewnątrzmacicznej za-
martwicy płodu,4 

 √ błąd terapeutyczny w następstwie niepra-
widłowego rozpoznania stanu zdrowia pa-
cjenta albo gdy mimo prawidłowej diagnozy 
zastosowano nieprawidłowe leczenie. 
• Przeprowadzono zabieg PCNL w celu usu-

nięcia kamieni nerkowych. W trakcie za-
biegu wystąpiły powikłania niezawinione 
przez personel medyczny. Operację do-
kończono metodą klasyczną. Na etapie 
pooperacyjnym nie przeprowadzono ba-
dań USG oraz urograficznych, doszło do 
opóźnienia w leczeniu naprawczym prze-
toki i przepukliny pooperacyjnej. Badania 
przeprowadziła pacjentka sama z wła-
snej inicjatywy w okresie późniejszym co  
w konsekwencji doprowadziło do usunię-
cia nerki.5 

 √ błąd techniczny niewłaściwa technika 
czynności medycznej, np. nieprzeliczenie 
chust operacyjnych przed zabiegiem, zanie-
chanie wykonania prób uczuleniowych, nie-
sprawdzenie stanu aparatury.
• Czy pielęgniarka operacyjna będąca oso-

bą odpowiedzialną między innymi za mo-
nitorowanie i kontrolowanie ilości uży-
wanych w czasie zabiegu operacyjnego 
chust chirurgicznych, jak też za zapew-
nienie zgodności pomiędzy liczbą chust 
przygotowanych do zabiegu i sumą chust 
faktycznie użytych i chust niewykorzy-
stanych, nie dopełniła swoich obowiąz-
ków, nie dołożyła należytej staranności  
w liczeniu materiału przygotowanego, 
materiału wykorzystanego i niewykorzy-
stanego do operacji, niewłaściwie prze-

liczyła ten materiał po czym każdorazo-
wo zapewniła poszczególnych lekarzy 
operatorów o zgodności ilości materiału 
przygotowanego z sumą ilości materiału 
zużytego i materiału niewykorzystanego, 
skutkiem czego nieumyślnie doprowadzi-
ła do pozostawienia w jamie brzusznej 
chusty chirurgicznej stanowiącej zarze-
wie stanu zapalnego, przez co nieumyśl-
nie naraziła pacjentkę na bezpośrednie 
niebezpieczeństwo doznania ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu w postaci niedroż-
ności przewodu pokarmowego, jak też na 
niebezpieczeństwo utraty życia w mecha-
nizmie rozlanego zapalenia otrzewnej.6

 √ błąd organizacyjny- spowodowany jest 
podjęciem nieprawidłowej decyzji przez 
osoby kierujące jednostkami medycznymi 
szpitalem, oddziałem, poradnią. W zakresie 
tego pojęcia mieszczą się wszelkie zanie-
dbania logistyczne, brak dostępu do diagno-
styki, właściwego sprzętu, zła organizacja 
pracy, niewłaściwe przydzielenie zadań. Nie 
będzie to zatem błąd medyczny w ścisłym 
znaczeniu, ale stanowić będzie błąd me-
dyczny w szerszym znaczeniu tj. obejmują-
cy naruszenie powszechnie obowiązujących 
zasad ostrożności jak nieprawidłowa obsa-
da dyżurów, powierzenie pełnienia dyżuru 
osobie nie posiadającej odpowiednich kwa-
lifikacji i doświadczenia, braku koordynacji  
w funkcjonowaniu poszczególnych jedno-
stek organizacyjnych w obrębie placówki,, 
niedociągnięć w zakresie przepływu infor-
macji, braku odpowiedniego wyposażenia 
w profesjonalny certyfikowany i sprawny 
sprzęt oraz aparaturę medyczną, niezapew-
nienie pacjentowi hospitalizacji w przypadku 
tego wymagającym z uwagi na brak łóżek, 
złe warunki sanitarne, nieprzestrzeganie za-
sad aseptyki.
• U pacjenta przeprowadzono w trybie pil-

nym zabieg operacyjny usunięcia guza 
mózgu. Pobrano materiał do badania 
histopatologicznego, w wyniku, którego 
stwierdzono nowotwór o niskim stopniu 
złośliwości. Po zabiegu utrzymywały się 
nudności i wymioty, następnie zaczął go-
rączkować, w badaniach laboratoryjnych 
stwierdzono wysokie parametry stanu 
zapalnego. Stan pacjenta pogorszył się, 
zaobserwowano u niego sztywność kar-
ku. Brzegi rany pooperacyjnej były za-
czerwione. Stwierdzono neuroinfekcję 
jako powikłanie pooperacyjne. Wyko-
nano nakłucie lędźwiowe i pobrano płyn 
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mózgowo-rdzeniowy, którego badanie 
wykazało w posiewie Salmonellę eteri-
tidis. Przeprowadzono kolejną operację 
– rewizję rany pooperacyjnej i drenaż 
rany. Również próbka pobrana z rany po-
operacyjnej wykazała obecność bakterii 
salmonelli. U rodziców pacjenta przepro-
wadzono badania na obecność bakterii 
salmonelli, wyniki były ujemne. Państwo-
wy Inspektor Sanitarny przeprowadził 
kontrolę sanitarną. Z protokołu wynika-
ło, że w strukturze Szpitala funkcjonuje 
Dział Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz 
Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych. 
Dział kontroli prowadzi rejestr zakażeń 
szpitalnych i czynników alarmowych.  
W danym roku zarejestrowano 1 przypa-
dek zakażenia szpitalnego o etiologii Sal-
monella. W trakcie kontroli stwierdzono 
nieprawidłowości sanitarno –techniczne. 
Zdaniem Sądu, Szpital nie udowodnił, że 
zakażenie pacjenta bakterią salmonelli, 
pochodziło z innych źródeł. Odwoływanie 
się wyłącznie do protokołów kontroli Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora Sani-
tarnego w sytuacji, kiedy część z nich nie 
dotyczy oddziału, na którym przebywał 
powód, nie jest wystarczające do obale-
nia domniemania winy organizacyjnej po 
stronie Szpitala.7

 √ błąd informacyjny polega na zaniechaniu 
przekazania przez osobę wykonującą zawód 
medyczny pacjentowi lub osobie upoważnio-
nej przez pacjenta informacji o stanie zdro-
wia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych 
oraz możliwych metodach diagnostycznych, 
leczniczych, dających się przewidzieć na-
stępstwach ich zastosowania albo zanie-
chania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,  
w zakresie posiadanych kompetencji lub 
przekazanie informacji niewłaściwych. 
• Niektóre prawa pacjenta są w bardzo 

ścisły sposób powiązane z procesem le-
czenia, nakładają określone obowiązki 
na podmiot udzielający świadczeń zdro-
wotnych. Prawo pacjenta do informacji, 
implikuje zgodę objaśnioną. Jest ono 
nierozerwalnie z procesem leczenia i z 
niego wynika obowiązek przekazania pa-
cjentowi pełnej, udzielonej w przystępnej 
formie informacji o stanie zdrowia, po-
stawionym rozpoznaniu, proponowanych 
metodach leczenia, dających się przewi-
dzieć następstwach leczenia. Z kolei tyl-
ko w przypadku przekazania tego rodzaju 
informacji, możliwym jest udzielenie zgo-

dy objaśnionej przez pacjenta na zabieg 
czy leczenie, wyłączając tym samym bez-
prawność działania i prowadzi do przeję-
cia przez pacjenta ryzyka niepowodzenia 
medycznego. Zatem nie jest możliwe od-
dzielenie wskazanych praw pacjenta od 
procesu leczenia, a zaniechania w tym 
zakresie należy kwalifikować jako zanie-
chania powiązane z procesem leczenia. 
Natomiast w tego rodzaju sytuacji tj. za-
winionego naruszenia praw pacjenta sąd 
może przyznać poszkodowanemu odpo-
wiednią sumę z tytułu zadośćuczynienia 
za doznana krzywdę na podstawie art. 
448 k.c., o czym stanowi art. 4 ust. 1 
ustawy o prawach pacjenta (…)

• Pacjent w celu przeprowadzenia leczenia 
uzębienia przez zastosowanie implantów 
zwrócił się do lekarza, który go poinfor-
mował, że może przeprowadzić leczenie, 
które do końca miesiąca będzie zakoń-
czone. Pacjent zdecydował się na lecze-
nie, lecz chciał się zapoznać z propono-
waną metodą leczenia. Sam nie znalazł 
informacji na ten temat, a zapytany o to 
lekarz poinformował go, iż jest to nowa-
torska metoda. Poza tą informacją powód 
nie uzyskał żadnej innej, tak co do prze-
biegu leczenia jak i ewentualnych powi-
kłań. Przeciwnie- lekarz poinformował 
go, że nie ma możliwości, aby coś się nie 
udało. Powód nie podpisywał  zgody na 
zabieg. W znieczuleniu miejscowym le-
karz stomatolog usunął powodowi 3 zęby 
oraz wprowadził 6 implantów. Po usunię-
ciu szwów okazało się, że powód nie jest 
w stanie założyć protezy, której wcześniej 
używał. Następnie podjęte przez lekarza 
działania zaradcze i leczenie okazały się 
nieskuteczne.8

(Endnotes)
1  S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łępicka, Mały słow-

nik języka polskiego PWN, Warszawa 1989, s. 49.
2  J. Ziółkowska, Definiowanie i klasyfikowanie błędu 

medycznego, „Zeszyty Naukowe Uczelni Warszaw-
skiej im. Marii Skłodowskiej-Curie” 2017/2 (56).

3  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 2 listo-
pada 2017 r., sygn. akt I ACa 164/17

4 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 27 listo-
pada 2012  sygn. akt I ACa 856/12

5 Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia  
4 marca 2009 r., sygn. akt. I ACa 12/09

6  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 
2021 sygn. akt IV KK 50/205 (orzeczenie niepra-
womocne)

7  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 22 
listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 1047/15

8  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach dnia 26 
stycznia 2017 r, sygn. akt I ACa 760/16
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„Jeśli coś trzeba było zrobić, to to robiliśmy!”

Rozmowa z Panią Wiesławą Wilczek

Joanna Gruca  
Asystent Biura OIPiP w Katowicach

W ostatnich latach problemy środowiska naturalnego naszej planety są jednym  
z topowych tematów pojawiającym się w mediach, działaniach rządowych, a co za tym 
idzie – również w naszym życiu codziennym. Społeczeństwo coraz bardziej zdaje so-
bie sprawę z potrzeby zmian – zwłaszcza w zakresie zużywania zasobów naturalnych 
Ziemi, a pojęcia takie jak: efekt cieplarniany, życie w duchu zero waste, czy energia 
odnawialna na stałe „weszły” do naszego słownika.

Świadomość ekologiczna zdecydowanej 
większości ludzi na całym świecie jest niepo-
równywalnie większa, niż 50 lat temu. Również 
w Polsce coraz bardziej widoczne są działania 
proekologiczne, a czynności takie jak segre-
gacja śmieci, oszczędzanie wody i energii czy 
używanie toreb wielorazowego użytku, stano-
wią powszechny element naszej codzienności. 
Trudno sobie wyobrazić, że jeszcze pół wieku 
temu ludzie mogli mieszkać w najbliższym są-
siedztwie zakładów przemysłowych, gdyż nie 
zdawali sobie sprawy, że ich toksyczne wy-
ziewy stanowią poważne zagrożenie dla ich 
zdrowia i życia, a taka właśnie sytuacja miała 
miejsce w latach 70. XX wieku w Katowicach – 
Szopienicach, gdzie znajdowała się Huta Metali 
Nieżelaznych.

Huta Metali Nieżelaznych Szopienice Spół-
ka Akcyjna istniała od 1834 roku. Była jednym  
z największych w kraju zakładów produkcji 
wyrobów walcowanych z miedzi i mosiądzu, 
np. taśm, blach, bloków, płyt, krążków czy ru-
rek miedzianych. Była także największym na 
świecie producentem kadmu. Najbliższe domy 
mieszkalne, tzw. familoki, dzieliło od huty oko-
ło 200 metrów! Uwagi mieszkańców nie zwró-
cił fakt, że w tych okolicach nie chciały rosnąć 
żadne rośliny, a zwierzęta (poza szczurami) 
szybko umierały. Nie było żadnej świadomo-
ści, że huta zatruwa wszystko wokół… Zmieniło 
się to, gdy u jednego z dzieci z rejonu Szopie-
nic, została zdiagnozowana ołowica – choroba 
wywołana nadmierną ekspozycją na cząstki 
tego metalu. Wówczas dr Jolanta Wadowska-
-Król zdecydowała o rozpoczęciu akcji badania 
okolicznych dzieci. Na równi z dr Wadowską 
-Król pracowała pielęgniarka pediatryczna  
z przychodni w Dąbrówce Małej – Pani Wiesła-
wa Wilczek.

Pani Wiesława, która nadal twierdzi,  
że w jej działaniach nie było niczego wyjąt-
kowego i że nie czuje się bohaterką (to samo 
twierdzi dr Wadowska-Król!), zgodziła się wró-
cić wspomnieniami do wydarzeń sprzed blisko 
pięciu dekad i opowiedzieć na łamach Biulety-
nu „Nasze Sprawy” o tej niezwykłej sprawie.

Joanna Gruca: Proszę opowiedzieć, jak 
doszło do tego, że związała Pani swoje życie 
zawodowe z pielęgniarstwem?

Wiesława Wilczek: Można powiedzieć,  
że do Szkoły Pielęgniarskiej trafiłam przez 
przypadek, bo do złożenia w niej dokumentów 
namówiły mnie koleżanki.

JG: Czy od początku poczuła Pani, iż ten 
zawód to Pani przeznaczenie, czy jednak  

Wiesława Wilczek
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pewność co do wybranej ścieżki zawodowej 
przyszła dopiero z czasem?

WW: Przede wszystkim, sama byłam 
bardzo zaskoczona, że rozpoczęłam naukę  
w Szkole Pielęgniarskiej, bo od małego panicz-
nie boję się zastrzyków! Ponadto, nie miałam 
żadnej wiedzy na temat zawodu pielęgniarki, 
czy o funkcjonowaniu szpitali, bo jako dziec-
ko nie chorowałam dużo i miałam sporadyczny 
kontakt z lekarzami. 

Sama nauka w szkole nie była dla mnie 
problemem, ale praktyki zawodowe w szpitalu 
stanowiły spore wyzwanie – widok osób cho-
rych, umierających był dla mnie bardzo trudny, 
niejednokrotnie zdarzyło mi się płakać z tego 
powodu. Z czasem nauczyłam się pewnego ro-
dzaju dystansu, który jest konieczny, by wy-
konywać zawód pielęgniarki, ale nigdy nie było 
łatwo sprostać takim sytuacjom.

JG: Jak wyglądała Pani droga zawodowa?
WW: Od września 1966 - 1969 r. pracowa-

łam w Szpitalu Powiatowym w Zagórzu, następ-
nie od maja 1969 do lutego 1978 pracowałam  
w Przychodni Dziecięcej w Dąbrówce Małej.  
W późniejszym czasie zdecydowałam o zmianie 
zawodu i po ukończeniu Zaocznego Studium 
Oświaty i Kultury Dorosłych, podjęłam pracę  
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólna Praca”, 
a następnie w Domu Kultury KWK „Murcki”.

JG: Czy od samego początku pracy w Przy-
chodni w Dąbrówce Małej zauważyła Pani nie-
prawidłowości zdrowotne u szopienickich dzieci?

WW: Nie. Nie widziałam różnicy. Podobnie 
chorowały dzieci w mieście, może tylko ilość 
najmłodszych pacjentów mających utrzymu-
jącą się anemię była problematyczna. Patrząc  
z dłuższej perspektywy, nic nie wzbudzało 
moich podejrzeń, chociaż pracując jako pielę-
gniarka w przychodni, miałam kontakt z pa-
cjentami, w tym najmłodszymi - organizowa-
łam dla przedszkolaków pogadanki na temat 
zdrowia, pokazywałam im sprzęt medyczny, 
żeby nie bały się zastrzyków itp.

JG: Jaka była Pani reakcja podczas roz-
mowy z dr Wadowską – Król, która ujawniła 
swoje przypuszczenia, dotyczące wpływu tok-
sycznych wyziewów z Huty Metali Nieżelaznych 
w Szopienicach na zdrowie mieszkańców Szo-
pienic, Burowca, Dąbrówki Małej oraz swojego 
planu przebadania okolicznych dzieci?

WW: Zaskoczenie, bo nigdy nie słyszałam  
o ołowicy u dzieci. Poza tym wówczas nie zda-
wałam sobie sprawy z ogromu tego przedsię-

wzięcia - myślałam że to będzie niewielka gru-
pa do przebadania, tymczasem do lutego 1975 
roku przebadanych zostało blisko 5 tysięcy 
dzieci w wieku 1-18 lat.

JG: Obie Panie miałyście świadomość po-
dejmowanego ryzyka związanego z ówczesną 
sytuacją. Mimo to, postawiłyście swoje kariery 
zawodowe na szali.

WW: Przyznam szczerze, że nie miałam 
pełnej świadomości podejmowanego ryzyka, 
może później przyszła refleksja w tym tema-
cie, ale doszłam do wniosku, że zawsze mogę 
zmienić pracę - co po latach zrobiłam.

JG: Jaki zawód Pani wybrała?
WW: Jeszcze gdy pracowałam jako pielę-

gniarka, ukończyłam studium pomaturalne  
w Katowicach. Później zaproponowano mi 
pracę w Dziale Społeczno – Wychowawczym  
w Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólna Praca” 
– do moich obowiązków należało np. organizo-
wanie kolonii dla dzieci.

JG: Proszę opowiedzieć, jak wyglądała cała 
„akcja”: od czego Panie zaczęły i jakie prze-
szkody musiały Panie pokonać, na swojej dro-
dze etc.

WW: Przede wszystkim muszę podkreślić,  
iż pierwszą osobą, która skojarzyła, że może 
chodzić o ołowicę, była Prof. n. med. Pani Boże-
na Hager-Małecka. Pani Profesor, była na zagra-
nicznym sympozjum, podczas którego omawia-
ny był przypadek dziecka z ołowicą. Skojarzyła 
symptomy z pacjentem Kliniki Pediatrii w Za-
brzu i zleciła badania, które potwierdziły, że tu 
również chodzi o tą chorobę. Następnie, przyje-
chała do naszej przychodni w Dąbrówce i opo-
wiedziała o swoim odkryciu oraz o konieczności 
badań, co wzięła na siebie (po uzyskaniu zgody 
zwierzchników) dr Wadowska-Król.

Swoją pracę rozpoczęłyśmy od przejrze-
nia kartotek dzieci z zagrożonego terenu.  
Dr Jolanta Wadowska-Król omawiała sprawy ze 
zwierzchnikami, a ja robiłam listy osób, które 
należy przebadać. Później pisałyśmy wezwania 
na badania krwi i moczu, które roznosili listo-
nosze. Ponieważ liczba wezwań zaczęła do-
chodzić do 50 dziennie, po dwóch tygodniach 
poczta odmówiła współpracy. Wówczas, wraz  
z Panią doktor, podjęłyśmy decyzję o osobi-
stym roznoszeniu wezwań na badania – cho-
dziłyśmy od domu do domu, najpierw razem,  
a później osobno – żeby było szybciej.

JG: Jakie były reakcje mieszkańców, gdy 
pojawiały się Panie w ich domach i tłumaczyły,  
o co chodzi?
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WW: Tłumacząc konieczność badań, ni-
gdy nie używało się słowa ołowica, a ponie-
waż rodzice znali zarówno Panią doktor, jak  
i mnie, wiedzieli, że nasza osobista wizyta  
w ich domach musi oznaczać coś ważnego.  
I choć często byli tą wizytą zaskoczeni, to 
utrzymali wszystko w tajemnicy, a frekwen-
cja na badaniach, które odbywały się od po-
niedziałku do soboty, wynosiła 100%. Część 
pobranych próbek zanosiłam potem  do labo-
ratoriów, odbierałam wyniki. Jak już wspomi-
nałam, nie używaliśmy słowa „ołowica” z uwagi 
na konieczność utrzymania badań w tajemni-
cy. Zamiast tego, laboratoria pisały o „OBSER-
WACJI”, więc była „obserwacja pozytywna”  
lub „obserwacja negatywna”. 

JG: Do lutego 1975 roku przebadały Panie 
5 tysięcy dzieci. Co dokładnie ukazały wyniki 
badań dzieci?

WW: Żeby w ogóle móc zinterpretować wy-
niki badań, dr Wadowska-Król szukała infor-
macji na temat ołowicy u dzieci w amerykań-
skich czasopismach (dzieci w Ameryce zatru-
wały się ołowiem poprzez zabawę ołowianymi 
żołnierzykami), a i tak nie było łatwo ustalić 
jakiekolwiek normy. 

Niemniej, badania potwierdziły, że mali 
pacjenci chorowali na ołowicę. Byłam zasko-
czona i przerażona taką ilością chorych dzieci,  
a i dzisiaj trudno mi uwierzyć, że w tak krótkim 
czasie, zaledwie w kilka miesięcy, wykonanych 
zostało tyle badań i to w całkowitej tajemnicy. 
Dopiero na przełomie 1974 i 1975 roku zaczę-
to mówić o masowych zachorowaniach na oło-
wicę wśród szopienickich dzieci.

JG:? Czy mali pacjenci wyka-
zywali fizyczne odstępstwa od 
swoich zdrowych rówieśników?

WW: Z początku się tego 
nie zauważało, ale te dzieci 
były mniejsze i drobniejsze, niż 
dzieci zdrowe, a ich zęby często 
przybierały ciemne zabarwienie, 
jednak to wszystko zrzucano na 
złe warunki socjalne, w jakich 
bytowali okoliczni mieszkańcy. 
Nie wiązano tych symptomów 
z obecnością huty, bo nie było 
kompletnie żadnej świadomości, 
że huta może zatruwać ziemię, 
wodę i powietrze. Dr Wadowska-
-Król również mieszkała w pobli-
żu huty, a ja często kupowałam 

rośliny, czy warzywa pochodzące z uprawy na 
skażonych terenach! Nie mieliśmy pojęcia,  
że ryzykujemy tym swoje zdrowie i życie.

JG: Co było później? Jakie kroki Panie po-
czyniły i jaki był tego efekt?

WW: Dzieci chore Pani doktor kierowała 
do Kliniki Pediatrii ŚAM w Zabrzu, gdzie zaj-
mowała się nimi prof. Hager – Małecka, a gdy 
zabrakło tam miejsc pacjenci byli posyłani do 
innych szpitali. Po leczeniu, wyjeżdżali na ku-
racje sanatoryjne – niejednokrotnie jeździ-
łam wraz z nimi w roli pielęgniarki i opiekuna. 
Zwieńczeniem akcji było przesiedlanie rodzin 
z najbardziej zagrożonego terenu do nowych 
mieszkań, wyburzenie  familoków w okolicy 
huty oraz likwidacja pobliskich ogródków dział-
kowych. Wywieziono też  200 tys. ton skażonej 
ziemi.

JG: Jak cała ta sytuacja odbiła się na Pani 
życiu – zarówno zawodowym, jak i prywatnym?

WW: Życie zawodowe wymusiło na mnie 
przeniesienie części pracy do domu, a prywat-
nie? Pogodziłam wszystkie obowiązki i rozpo-
częłam naukę w celu przekwalifikowania, choć 
nie było to łatwe. Zarówno dr Wadowska-Król, 
jak i ja, miałyśmy małe dzieci, a do tego mu-
siałyśmy wykonywać wszystkie swoje obo-
wiązki zawodowe, które nie obejmowały tema-
tu badań w kierunku ołowicy. Nie było łatwo, 
ale nauczyło mnie to systematyczności i dobrej 
organizacji czasu.

JG: Jakie obowiązki wykonywała Pani  
w domu?

WW: Zabierałam do domu wyniki badań, 
nanosiłam je na odpowiednie listy i wykazy, 
zaznaczałam na czerwono nazwiska dzieci,  

Wiesława Wilczek i dr Jolanta Wadowska-Król
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u których wyniki badań były szczególnie złe…  
Dr Wadowska – Król zażartowała kiedyś, 
że byłam jej komputerem! Można powie-
dzieć, że „ręcznie” opracowywałam całą 
statystykę…

JG: Rozumiem, że wszystkie czynno-
ści w ramach badania dzieci, wykonywała 
Pani - wraz z dr Wadowską-Król - chary-
tatywnie?

WW: Oczywiście.
JG: Czy dzisiaj postąpiłaby Pani tak 

samo?
WW: Sądzę, że tak. W takiej sytuacji 

nie myśli się o tym co może się zdarzyć, 
tylko jak to wszystko zorganizować i wy-
konać, by komuś pomóc.

JG: Czy jest coś, co chciałaby Pani po-
wiedzieć nowym pokoleniom pielęgniarek 
i położnych?

WW: To trudny zawód, nie każdy 
może go wykonywać. Życzę obecnym 
pielęgniarkom i położnym by ich praca 
została doceniona przez władze, by płace 
były godziwe - bo tylko wtedy młodzież 
zechce przyjść do zawodu. Życzę także 
jak najwięcej uśmiechniętych i zadowolo-
nych pacjentów.

kilku dniach Poczta nie chciała przyjmować ta-
kiej ilości korespondencji. Rozniosłyśmy więc 
wezwania same. Pani Wiesia chodziła lewą 
stroną ulicy, ja prawą. Zaznaczałyśmy rodzi-
com: „nie rozgłaszać, nic nikomu nie mówić”. 
Chciałyśmy zbadać jak największą ilość dzie-
ci, zanim władze się dowiedzą. Oczywiście za-
wiadomiłam Dyrekcję Przychodni i laborant-
ki - wszyscy byli za, ale to ja brałam odpo-
wiedzialność za wszystko. Wtedy nikt nie był  
w stanie mnie powstrzymać, chyba żeby mnie 
zaaresztowali… Im większe było zagrożenie, 
tym większe było tempo badań.

Moim obowiązkiem było badać i leczyć 
dzieci z mojego rejonu. Zawiadamiałam Pa-
nią Prof. Hager-Małecką o wszystkim. Zaleciła, 
aby dzieci chore na ołowicę kierować do Kliniki  
w Zabrzu, a gdy zabrakło tam miejsc - do 
innych szpitali, które szybko się zapełniały. 
Pani Prof. w porozumieniu z Dr Zofią Kajzer 
- Dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Matki  

Wspomnienia dr Jolanty Wadowskiej-Król

W dniu 04.09.1974 r. Pani Prof. Hager- 
Małecka zawiadomiła mnie, że dziecko z mo-
jego rejonu, które wielokrotnie kierowałam do 
szpitala z niedokrwistością, jest chore na oło-
wicę. Przejrzała zeszyt tzw. „grup dyspanseryj-
nych”, do którego wpisywano dzieci przewlekle 
chore, z wadami, niepełnosprawnościami oraz  
z niedokrwistością, a który wzorowo prowadzi-
ła Pani Wiesława Wilczek - pielęgniarka pedia-
tryczna. Prof. Hager-Małecka prosiła, aby zba-
dać kilkoro dzieci mieszkających w sąsiedztwie 
Huty Metali Nieżelaznych. Wyniki z badań były 
przerażające… 

16.09.1974 r. wysłałam pierwsze sprawoz-
danie do Pani Profesor i nie czekając na dal-
sze wytyczne w zakresie przeprowadzenia dal-
szych badań małych pacjentów, podjęłam de-
cyzję sama: „BADAĆ!!!”. 

Pani Wiesia była lojalna i rozumiała pro-
blem. Natychmiast zrobiłyśmy listy dzieci  
z całego rejonu i wypisałyśmy wezwania. Po 



25

i Dziecka zaleciły, by pozostałe dzieci kierować 
do wszystkich okolicznych sanatoriów. 

We wszystkim uczestniczyła wraz ze mną 
Pani Wiesia. Razem segregowałyśmy wyniki, 
robiłyśmy statystyki, decydowałyśmy kogo 
gdzie kierować, gdzie są miejsca w szpitalach, 
pisałyśmy wnioski do sanatoriów…

Czasem na turnus sanatoryjny jechało  
60 dzieci - cały autokar, np. do Istebnej. Nagle 
okazywało się, że brakuje pielęgniarki, która 
pojechałaby z nimi. Pytałam wówczas: „Pani 
Wiesiu, pojedzie Pani?”. A ona odpowiada-
ła niezmiennie: „A co zrobić, muszę jechać.”.  
I jechała. To była tytaniczna praca. 

W pewnym momencie, badania były już nie 
do zatajenia. Aż nagle, w dniu 07.05.1975 r. 
Rada Miasta podjęła uchwałę o całkowitym 
wyburzeniu familoków przy ul. Rzemieślniczej, 
Makarenki, częściowo przy ul. Obrońców We-
sterplatte, ul. Zjednoczenia Partii oraz przy ul. 
Rozdzieńskiej! Rodziny z tych domów dostały 
nowe lokale i mogły wyprowadzić się poza te-
ren skażony. To była największa radość i satys-
fakcja. Cieszyłyśmy się z Panią Wiesią bardzo.

Władze stworzyły też laboratorium z całym 
sztabem laborantek (i super aparaturą!), które 
przyjeżdżały do szkół i przedszkoli, a my były-
śmy już odciążone. Podałyśmy sobie wówczas 
ręce i wzajemnie sobie podziękowałyśmy!! Na-
sze ciężkie zadanie zostało wykonane, choć 
oczywiście nadal dostawałam wyniki badań  
i kierowałam dzieci na leczenie.

Dzisiaj postąpiłabym tak samo, ale myślę, 
że byłoby zdecydowanie trudniej. Na pew-
no powstałyby pytania takie jak: „Kto będzie 
działać? Czy powstanie nowy etat? I za ile? 
Kto zapłaci za badania?” etc. Wówczas nikt  
z ochrony zdrowia np. w laboratoriach o nic nie 
pytał. Trzeba było coś zrobić, to to robiliśmy.  
W tamtych czasach, trudnych czasach, ludzie 
byli zżyci. Lekarz i pielęgniarka mieli wielki au-
torytet. Pacjenci mieli do nas zaufanie. Znały-
śmy swoich pacjentów, ich rodziny i ich proble-
my. Praca służby zdrowia czasami przeciągała 
się poza godziny etatu. Nikt się nie skarżył.

Dzisiaj, po 50 latach od tamtych wydarzeń, 
pacjentki jeszcze mnie poznają witają mnie 
serdecznie, to samo opowiada mi Pani Wiesia, 
bez której cała ta ogromna praca nie byłaby 
możliwa. Wszystkim lekarzom życzę tak wspa-
niałych współpracowników, z jakimi ja miałam 
przyjemność przez tyle lat pracować.

JG: Jak Państwo widzą, pielęgniarstwo to 
zawód, w którym dzieją się rzeczy niezwykłe, 
bo chyba tylko tak można podsumować fakt,  
że determinacja i ciężka praca dwóch osób 
może mieć wpływ na życie tysięcy ludzi, nawet 
jeśli ich działania nie przez wszystkich postrze-
gane są w sposób pozytywny i muszą działać  
w tajemnicy. Gdy badania wyszły na jaw,  
dr Wadowska-Król napisała na ich podstawie 
pracę doktorską pt. „Wpływ mikrośrodowiska 
wielkoprzemysłowego na stan zdrowia dzie-
ci zamieszkałych w sąsiedztwie emisji py-
łów metalicznych”, która stanowiła unikat na 
skalę krajową, a nawet światową. Niestety, 
nie wszystkim wnioski zawarte w pracy przy-
padły do gustu (praca otrzymała dwie nega-
tywne opinie anonimowych recenzentów!), aż  
w końcu wszystkie jej egzemplarze w tajem-
niczy sposób „zaginęły”… Na szczęście, można 
powiedzieć, że po latach sprawiedliwości stało 
się zadość, a dr Wadowska-Król została uho-
norowana licznymi wyróżnieniami. W czerwcu 
2021 roku został jej nadany tytuł doktora ho-
noris causa Uniwersytetu Śląskiego w Katowi-
cach. Z kolei Pani Wiesława Wilczek w 2022 
roku została odznaczona przez Naczelną Radę 
Pielęgniarek i Położnych Statuetką „Cierpią-
cym przywrócić nadzieję” oraz Statuetką „Dia-
mentowy Czepek” nadawany Członkom OIPiP 
w Katowicach za wzorowe wykonywanie obo-
wiązków, działanie zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej oraz nienaganną postawę osobistą.

O tych niecodziennych wydarzeniach został 
nakręcony krótkometrażowy film „Matka Bo-
ska Szopienicka” (tytuł nawiązuje do przezwi-
ska nadanego dr Wadowskiej-Król przez oso-
by będące przeciwnymi działaniom na rzecz 
wykazania szkodliwego wpływu huty na śro-
dowisko naturalne i zdrowie ludzi) autorstwa 
Małgorzaty Król – wnuczki dr Wadowskiej-Król 
oraz Karoliny Skibińskiej, który w 2013 roku 
zdobył pierwszą nagrodę w konkursie „Szuka-
my Bohaterów” Stowarzyszenia Projekt Śląsk 
(film jest dostępny na platformie YouTube – 
serdecznie zachęcamy do jego obejrzenia!).

Patrząc na wypowiedzi dr Jolanty Wadow-
skiej-Król i Pani Wiesławy Wilczek trudno nie 
dojść do wniosku, iż obie Panie to niezwykłe, 
a zarazem bardzo skromne osoby. I choć sta-
nowczo podkreślają, iż w swojej własnej opi-
nii, nie są żadnymi bohaterkami, to ich działań 
nie można nazwać inaczej, niż bohaterstwem 
właśnie, dlatego o ich czynach należy pamiętać 
i mówić głośno, bo dzięki takim ludziom nasz 
świat staje się zdecydowanie lepszy.
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Mikrobiologiczne zagrożenia - epidemie  
Koronawirus nie jest ostatni 

Microbiological hazards - epidemics. Coronavirus is not the last

dr n. o zdr. Zofia Prażak 
Specjalista epidemiologii. Specjalista ochrony zdrowia pracujących.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM w Katowicach 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie Koło Terenowe przy SPSK-M SUM w Katowicach

Medycyna ma historię tak starą, jak stara jest ludzkość, a jej rozwój obejmuje nie 
tylko zawód lekarza, ale też myśli działań, zbliżające człowieka do zwycięskiej walki  
o przetrwanie i zachowanie gatunku. Przez wieki medycyna zrobiła mnóstwo milo-
wych kroków: od pierwszych empirycznych obserwacji, przez wiele prób i błędów, 
a wszystko po to, by poznać ludzką anatomię i fizjologię, zgłębić wiedzę, dotyczącą 
opracowywania leków, aż po leczenie chorób.

W przeszłości ustalano początek historii ro-
dzaju ludzkiego w odróżnieniu od prehistorii, 
w momencie niezależnego wynalezienia pi-
sma, które dało początek swoistej infrastruk-
turze umożliwiającej uwiecznianie i przekazy-
wanie kolejnym pokoleniom pamięci, a przez 
to rozprzestrzenianie i wzrost wiedzy. W po-
łowie XV wieku Johannes Gutenberg wynalazł 
druk bazujący na ruchomych czcionkach, co 
doprowadziło do zupełnego przeorganizowania 
sposobów komunikacji między ludźmi.

Każda epoka w historii ludzkości miała „swo-
ją” chorobę zakaźną naznaczoną winą za grze-
chy, która wyzwalała agresję wobec chorych, 
wpędzała ich w społeczną izolację i czyniła nie-
dotykalnymi. Na przestrzeni wieków odgradza-
no się od trędowatych, potem zadżumionych, 
a następnie chorych na kiłę.

Epidemie towarzyszą ludzkości od najdaw-
niejszych czasów. Takie choroby jak ospa, gry-
pa, dżuma i cholera to jedne z największych 
zabójców w historii. Mobilność, przeludnienie  
i brak higieny to czynniki, które pozwalały tym 
wirusom i bakteriom zbierać krwawe żniwo.

Zaraza Antoninów  165-180 r. 
 Liczba ofiar: 5 milionów
Dżuma Justyniana  541–542 r. 
 Liczba ofiar: 25-50 milionów
Czarna śmierć  1346-1353 r. 
 Liczba ofiar: 75-200 milionów
Epidemia cholery  1852–1860 r. 
 Liczba ofiar: 75-200 milionów

Trzecia epidemia dżumy  1850-1900 r. 
 Liczba ofiar: 12 milionów
Epidemia hiszpanki  1918–1919 r. 
 Liczba ofiar: 20-50 milionów
Grypa azjatycka   1956-1958 r. 
 Liczba ofiar: 1-4 milionów
Grypa Hongkong  1968–1970 r. 
 Liczba ofiar: 750 tys.- 1 miliona
Grypa rosyjska  1977–1978 r.
Grypa meksykańska  2007 r. 
 Liczba ofiar: 150 -580 tys. 

Świat człowieka jest światem drobnoustro-
jów. Skład biosfery kuli ziemskiej to: 60% 
drobnoustroje, 39% rośliny, 1% stanowią lu-
dzie i zwierzęta. Jesteśmy ułamkiem wobec 
otaczającego świata; nie jesteśmy bezpiecz-
ni wobec wielu drobnoustrojów. O to bezpie-
czeństwo musimy stale zabiegać. Szacunkowa 
liczba mikroorganizmów to m. in. 130 tysię-
cy wirusów znamy z tego tylko 4%, natomiast 
bakterii znamy 12% z 40 tysięcy gatunków.

Przez wieki najbardziej narażone na nawro-
ty epidemii chorób zakaźnych były najlepiej 
rozwinięte gospodarczo regiony, gdyż zara-
zę przywlekali tam przemierzający kontynent 
kupcy albo inni podróżujący.

Kiedy do danego miasta docierały informa-
cje o szalejącej gdzieś zarazie, magistrat na-
kazywał ostrożność w kontaktach z handlow-
cami, publikował rozmaite zarządzenia. Aby 
zaznajomić jak największą liczbę mieszkańców 
z postanowieniami władz miejskich, zarzą-
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dzenia przeciwepidemiczne ogłaszano ustnie  
z ambon, odczytywano je w gospodach, na 
placach i na ulicach oraz przybijano je do drzwi 
kościołów i do bram wjazdowych do miasta – 
nie było przecież wtedy ani radia, ani telewizji, 
ani internetu.

W okresie epidemii od przyjezdnych żądano 
także zaświadczenia, że przybywają z okolic 
wolnych od choroby. Zamykano także bramy 
miejskie i obsadzano je specjalnymi strażni-
kami tzw. bronnymi. Starano się kontrolować 
przepływ ludności. Ludzie, którzy chcieli opu-
ścić miasto, otrzymywali od rajców specjalne 
opieczętowane paszporty zdrowia. Z kolei oso-
by przyjezdne, zaopatrzone w analogiczne do-
kumenty, poddawano kwarantannie w specjal-
nych budach kilka mil od miasta. Kwarantanna 
obejmowała także wiezione przez kupców to-
wary, przede wszystkim wełnę, pierze, skóry 
i rzeczy używane. Natomiast osoby, które nie 
miały wymaganych dokumentów przepędzano 
siłą i grożono im śmiercią, jeżeli wrócą.

Profilaktyka kwarantanny w 638 roku głosi-
ła: Jeśli usłyszysz o zarazie w kraju do którego 
zmierzasz, nie zbliżaj się do niego, lecz jeśli 
ona w kraju wybuchnie i już w nim jesteś, nie 
opuszczaj go, uciekając. Unikniesz niepotrzeb-
nego ryzyka zagrażającemu życiu.

Ucieczka z wielkich miast i izolacja w odle-
glejszych, mniej zaludnionych miejscach słusz-
nie była postrzegana jako w miarę skuteczna 
recepta na powracające epidemie.

Podczas epidemii kozłami ofiarnymi zosta-
wali najczęściej ludzie zatrudniani w służbach 
przeciwepidemicznych, mający kontakt z cho-
rymi i zmarłymi.

Zanim w XIX odkryto, że mikroorganizmy 
mogą wywoływać choroby, nikt specjalnie nie 
przejmował się zachowywaniem higieny. Na-
wet lekarze nie zajmowali sobie głowy my-
ciem rąk przed operacją czy sekcją zwłok. Nikt 
wtedy jeszcze nie wiązał zakażeń z istnieniem 
bakterii.

Samego istnienia mikroorganizmów do-
wiódł dopiero francuski chemik i mikrobiolog 
Louis Pasteur. 3 jego dzieci zmarło na tyfus, co 
szczególnie zmotywowało go do poszukiwania 
odpowiedzi na pytanie o przyczyny chorób za-
kaźnych.

Przez ostatnie dziesięciolecia żyliśmy  
w przekonaniu, że człowiek wszystko 
może. 

A tymczasem okazało się coś innego: 
◊ Człowiek nie tylko nie może wszystkie-

go, ale i jest skazany na śmiertelne po-
rażki. 

◊ Mikroskopijne istoty jak wirusy są  
w stanie sparaliżować życie całego 
świata.

Raport z 2007 World Health (WHO) głosił 
że: Choroby zakaźne szerzą się szybciej niż 
kiedykolwiek a szczepienia uważane są za naj-
ważniejsze odkrycie w medycynie XX wieku.

My ewoluujemy zbyt wolno. Wirusy rozwi-
jają się bardzo szybko a epidemia wygasa gdy 
jest wystarczająco wiele uodpornionych im-
munologicznie. Podatność na nowe zakażenia 
oraz ciężkość przebiegu ewentualnej infekcji 
będą uzależnione od indywidualnej sprawności 
układu immunologicznego. 

Szczepienie stymuluje organizmu do od-
porności na zakażenie, pozwala na szybszą 
odpowiedz po zakażeniu eliminując zakażone 
komórki i uwalniając antygeny i tym samym 
ograniczając patogenezę i skracając okres 
emisji wirusa. Wpływa na zakaźność i klinicz-
ny obraz zakażenia, zabezpiecza gospodarza 
przed rozwojem choroby nie zabezpiecza przed 
zakażeniem.

Celem szczepienia jest stymulacja zarów-
no komórkowa jak i humoralna na określony 
patogen, która w przyszłości będzie chroniła 
osoby zaszczepione przed zachorowaniem po 
ekspozycji na ten patogen lub ograniczała kon-
sekwencje zakażenia.

Kiedy wybuchła epidemia SARS-CoV-2 za-
częto mówić o tzw. non-pharmaceutical inte-
rventions. Izolacja, kwarantanna, ograniczenia 
w przemieszczaniu ludności, lockdown gospo-
darki, zamknięcie granic – to tylko niektóre ze 
środków zapobiegania pojawianiu się epidemii 
chorób zakaźnych i walki z nią, które znano 
od stuleci i które wiążą się przede wszystkim  
z historią dżumy.

Wirusom z tropizmem do układu oddecho-
wego, łatwiej przenieść się z człowieka na czło-
wieka. 

Musimy przygotować się do nowej normal-
ności, w której przyjdzie nam żyć jeszcze dłu-
go. Kolejne wirusy przekraczają granicę świata 
ludzi i zwierząt. Żaden wirus nie będzie roz-
wijał się sam - musi zakazić komórkę i wyko-
rzystać ją aby się namnożyć i rozsiać po ko-
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lejnych. Pewne wirusy są bardziej predyspo-
nowane do wywołania pandemii, bardziej niż 
tzw. wirusy standardowe. Wkraczamy w epokę 
pandemiczną, a stosowanie obostrzeń stanie 
się kwestią przetrwania. Zbyt dobrze się za-
adaptował do człowieka, po drugie, nie da się 
wyszczepić 100% populacji, a po trzecie wirus 
na tyle mutuje, że szczepionki nie są w pełni 
efektywne przeciw nowym wariantom. 

WHO - lista chorób i wirusów, ma-
jących potencjał pandemiczny.

Znajdują się na niej:
 ¾ krymsko-kongijska gorączka krwotoczna
 ¾ choroba wywoływana przez wirus Ebola  

i przez wirus Marburg
 ¾ gorączka krwotoczna Lassa
 ¾ bliskowschodni zespół niewydolności od-

dechowej (MERS) i zespół ciężkiej ostrej 
niewydolności oddechowej (SARS)

 ¾ wirus Nipah i choroby henipawirusowe
 ¾ gorączka doliny Rift
 ¾ wirus Zika
 ¾ „choroba X”

Ludzie mają już dość pandemii. Są zmę-
czeni sytuacją, ciągłym straszeniem, maskami 
i prewencją. Początkowo społeczeństwa współ-
pracują, lecz z biegiem dni, tygodni, miesię-
cy – zmęczenie daje się we znaki. Ogranicze-
nia stają się coraz trudniejsze do zniesienia. 
Wielu obywateli odmawia noszenia masek. 
Jedni twierdzą, że są one niewygodne, a inni 
głoszą, że jest to niezgodne z prawem, ponie-
waż nikomu nie wolno naruszać ich swobód 
obywatelskich.

Należy zdać sobie sprawę że wolność jed-
nostki kończy się w obliczu zagrożenia bezpie-
czeństwa publicznego.

Koniec tej pandemii nieuchronnie nadejdzie, 
tak jak to miało miejsce z każdą poprzednią, 
której doświadczyła ludzkość.

Dziś mamy znaczną przewagę nad ludźmi 
sprzed wieku. Lepiej rozumiemy wirusologię  
i epidemiologię. Wiemy, że dystans społeczny 
i maski pomagają ratować życie. A co najważ-
niejsze – dysponujemy skutecznymi szcze-
pionkami.

Jedna z podstawowych zmian na lepsze, ja-
kie można zapisać na koncie covid: nabraliśmy 
wreszcie pokory, że jeden wirus może stać się 
znowu tak bardzo śmiertelny.

Sam zarazek stanowił początkowo nie lada 
zagadkę, a dziś wiemy o nim niemal wszystko. 

Że może wywołać zarówno lekką i przemijającą 
infekcję, która nie pozostawia po sobie śladu, 
jak i chorobę przewlekłą, której konsekwencje 
pozostają na długo. Rozumiemy też, jak się 
przenosi – nie tylko w kropelkach powietrza 
wydychanym przez zakażonych, ale również  
w aerozolu, który unosi się w zamkniętych po-
mieszczeniach. Przekonaliśmy się, że może za-
atakować starszych i schorowanych, jak i dzie-
ci, które początkowo nie były tak podatne na 
zakażenie.

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany 
Zagrożenia Zdrowia (HERA) którego celem jest 
zapobieganie sytuacjom zagrożenia zdrowia, 
wykrywanie ich i szybkie reagowanie na nie, 
przedstawił 12 lipca 2022 priorytetową listę 
trzech głównych zagrożeń dla zdrowia które 
mogą potencjalnie rozprzestrzeniać się:

 1. Patogeny o wysokim potencjale 
pandemicznym: badanie określonych 
rodzin wirusów, z uwzględnieniem od-
zwierzęcego charakteru większości poja-
wiających się chorób zakaźnych o dużych 
konsekwencjach. 

2.  Zagrożenia chemiczne, biologiczne, 
radiologiczne i nuklearne: mogą być 
następstwem przypadkowego lub celo-
wego uwolnienia. Substancje zostały zi-
dentyfikowane na podstawie prawdopo-
dobieństwa ich wystąpienia i ich poten-
cjalnego wpływu na zdrowie człowieka;

3. Zagrożenia wynikające z oporności 
na środki przeciwdrobnoustrojowe , 
które stanowią jedno z największych za-
grożeń dla zdrowia ludzkiego, przy czym 
sama oporność na środki przeciwbakte-
ryjne powoduje szacunkową roczną po-
nad 1,2 miliona ilość zgonów na całym 
świecie.

Im więcej informacji ma człowiek tym racjo-
nalniej podchodzi do zagrożenia.

Swoisty wyścig człowieka i drobnoustro-
jów wciąż trwa. Gdy naszemu życiu zagrażają 
drobnoustroje, człowiek musi wykorzystać cały 
swój potężny geniusz do niezwłocznej reakcji 
celem przetrwania. Ludzkość nie może mieć 
wielkiej nadziei na sukces w walce z drobno-
ustrojami ze względów ewolucyjnych. Na dro-
dze ewolucji pojawiają się wciąż nowe drobno-
ustroje, nowe gatunki i zagrożenia to jednak 
nie zwalnia człowieka z ostrożności, pokory  
i myślenia. 
Literatura u autorki
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Asertywność czy agresja? 
Niegrzeczność, wykroczenie czy brak zaufania? 

Hanna Paszko
członek Komisji Etyki przy NRPiP

Z dużym zainteresowaniem i niepokojem przeczytałam oraz przeanalizowałam wy-
jątkowy tekst, który napisała Asystent Biura OIPiP w Katowicach Pani Joanna Gruca 
- /Biuletyn „Nasze Sprawy” nr 3/2022r./ Trudno uwierzyć, że po trzydziestu latach 
istnienia samorządu zawodowego polskich pielęgniarek i położnych nadal znajdują się 
osoby, które nie wiedzą nic o roli, strukturach, organach i organizacji pracy samorzą-
du. Które potrafią gniewać się na Pracowników Biura Izby, na brak decyzji Komisji, na 
rzetelność podjętych i realizowanych uchwał samorządowych. 

To brzmi jak wątek filmu z fikcją w roli głównej. I gdyby to była filmowa opowieść 
to moglibyśmy o niej nie mówić. Ale to są zdarzenia z naszego realnego zawodowego 
świata. Uważam, że jest to bardzo przykre i niezrozumiałe. Wymaga konkretnych re-
akcji, bo nikt, w żadnej pracy nie zasługuje na to, żeby być obrażanym. 

Nieznani dla mnie z imienia i nazwiska Kole-
żanko i Kolego, proszę uciszcie swoje emocje. 
Niech niegrzeczność nie niszczy wizerunku za-
wodowego niezależnie od powodu zdenerwo-
wania. Jeżeli jesteście niezadowoleni z działań 
samorządu zawodowego, czujecie się niedo-
ceniani, pomijani, źle traktowani – zacznijcie 
działać! Jeżeli macie głowy wypełnione nowy-
mi lepszymi pomysłami i chcecie te pomysły 
wdrożyć w system działań struktur samorządu 
– zacznijcie działać! To jest proste. Najpierw 
trzeba być wybranym w swoim miejscu pra-
cy i zostać delegatem na zjazd. Potem trzeba 
poddać się dalszej weryfikacji, dalszym wybo-
rom pamiętając, że 
wybór zawsze ozna-
cza zaufanie całej 
grupy zawodowej! 
To jest ogromna 
odpowiedzialność…  
I szacunek dla wspa-
niałych poprzedni-
ków, którzy zabie-
gali przez wiele lat  
o utworzenie samo-
rządu zawodowego. 

Wiem coś o tym, bo sama pracowałam 
społecznie dla dobra samorządu zawodowe-
go przez lata. I wiem, jak bardzo trudno jest 
przekonać „niedowiarków” do tego co oczywi-
ste i prawdziwe! Niezliczoną ilość razy mówi-
łam, że działam społecznie, a i tak w odpo-
wiedzi słyszałam niedowierzanie: „dobrze, że 
społecznie, ale powiedz ile ci za to, te izby, 
płacą ?”… Nawet dzisiaj, przy różnych okazjach 

słyszę pytania: „to ile dorobiłaś na tym spo-
łecznym działaniu w izbie do emerytury?” … 

Proszę wszystkich niezadowolonych i nie-
grzecznych: ZACZNIJCIE  DZIAŁAĆ! A sami 
bardzo szybko się przekonacie, że uzyskane za-
ufanie i wybór – to zaszczyt, nie pieniądze i nie 
ma za to dodatku do emerytury… Zobaczycie 
też i mam nadzieję, że wtedy docenicie, czym 
jest i na czym polega praca „ Pań z biura Izby”. 

Każdy człowiek, niezależnie od roli pełnio-
nej w społeczeństwie, wypowiadanymi słowa-
mi pozostawia po sobie trwały ślad. Słowa wy-
dają się być ulotnymi, ale tak nie jest. Mają 

swoją moc, swoje 
konkretne znacze-
nia. Pielęgniarki i po-
łożne znają dobrze 
znaczenie słów przy-
noszących choremu 
nadzieję lub chwilo-
wą ulgę w cierpieniu. 
Dobrze jest usły-
szeć: „nie lękaj się, 
pomogę tobie, będę 
przy tobie czuwać, 

zadzwonię do ciebie”. Serdeczne słowa pozo-
stawiają ślad dobra u osoby, która je słyszy  
i u mówiącego. Zupełnie inaczej jest kiedy sło-
wa mają zimną barwę, pełną wulgaryzmów. 
Wtedy czujemy dyskomfort, nieraz obawy.  Gło-
śno wypowiadane złe, obrażające, jątrzące sło-
wa wprowadzają niepokój. Zupełnie niepotrzeb-
nie, bo przecież słowa stanowią najpiękniejszą 
część w relacjach międzyludzkich. Zawierają 
uczucia i konkretny ładunek emocjonalny.  

„Aby poróżnić człowieka z człowiekiem, 

nie potrzeba wiele. Wystarczy wsunąć mię-

dzy nich krzywe lustra. Aby przerwać spiralę 

przemocy trzeba rozbić wykrzywione lustra. 

Trzeba spojrzeć bezpośrednio i samemu stać 

się bezpośrednim.” 
/Ks. Józef Tischner/ [ 1 ]. 
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Zastanawiam się dlaczego jeden człowiek 
bez powodu krzyczy i znieważa (wiedząc, że 
rozmowa jest nagrywana!), a drugi musi słu-
chać i przyjmować obelgi? Co stanie się gdy 
znieważany zechce odpowiedzieć podniesio-
nym głosem lub będzie dochodzić swoich praw 
przed sądem? Za obrazę godności osobistej. 
Ma takie prawo! Czy w pogoni za współczesną 
modą, w której słyszymy: - „muszę to otrzy-
mać teraz, bo nie mam czasu!”, Pracownicy 
Biura OIPiP mają być narażani na dodatkowy 
stres? Czy za asertywne promowanie własnej 
ważności, własnego (nieraz dużego JA) – inni 
ludzie mają odczuwać niepokój na swoim sta-
nowisku pracy? Czy asertywność nie jest my-
lona z czynną agresją? Przyznaję, że nie ro-
zumiem takich zachowań. Przecież nie chodzi  
o przypadkowo spotykanych członków nasze-
go społeczeństwa, lecz o przedstawicieli dwóch 
zawodów zaufania publicznego – o pielęgniarki 
i położne. 

Co takiego stało się, że niektóre pielęgniar-
ki i położne (empatyczne, 
rzetelne, pełne szacunku 
dla drugiego człowieka!) 
zaczynają używać wul-
garyzmów nie panując 
nad własnym językiem, 
nad wypowiadanymi 
słowami? Po raz drugi 
odwołam się do mody. 
Czyżby modny minimalizm zaczął dominować 
w myśleniu tych, którzy nie chcą wiedzieć co 
jest ważne, potrzebne i wyznacza zawodowe 
standardy? Minimalizm, który powinien nie-
pokoić, bo oznacza tylko tyle: „mam dyplom, 
mam prace i jest dobrze! Nie widzę, nie słyszę, 
reszta mnie nie interesuje”… Czy na pewno? 
Czy takie osoby (jestem przekonana, że jest 
ich mało!) naprawę nie chcą wiedzieć o swoich 
prawach i obowiązkach z tych praw wynikają-
cych? Nie chcą wiedzieć nic, albo prawie nic  
o zapisach ujętych w Kodeksie Etyki Zawodo-
wej, o obowiązku opłacania składek, o silnym 
wzajemnym wspieraniu się w rozwiązywa-
niu konfliktów interpersonalnych i dylematów 
etycznych? 

Jeśli tak, rodzi się pytanie: dlaczego? Dla-
czego ktoś wybiera pielęgniarstwo lub położ-
nictwo na drogę zawodowej kariery? Czy jest 
to tylko własna wygoda, czy są to braki w zna-
jomości zawodowych zasad. A może jest to 
skrywany brak zaufania do Koleżanek i Kole-
gów, którzy pracują społecznie w strukturach 
samorządu zawodowego? Zaufanie jest bazą 

do dobrych wzajemnych relacji. Bez niego nie-
możliwa jest kontynuacja dalszych działań sa-
morządu zawodowego. 

Pandemiczny czas walki o ludzkie życie po-
łączony z nadmiernym wysiłkiem dyżurowania 
w stresie, wpłynął bezpośrednio na życie za-
wodowe i rodzinne pielęgniarek i położnych. 
Bardzo wiele osób poniosło szkody na zdrowiu 
chorując na COVID-19 i doświadczyło wie-
lu komplikacji. Z ogromnym bólem w sercu 
wspominamy i pamiętamy, że nie wszystkie 
chorujące pielęgniarki i położne wróciły do peł-
nego zdrowia. Niektóre nadal się leczą lub są 
rehabilitowane. Niektóre zapłaciły najwyższą 
cenę – zmarły pozostawiając żałobę w rodzi-
nie i uszczuplenie osobowe w strukturach za-
wodowych. Aktualnie trwająca sytuacja wojny  
Ukrainie, konieczność udzielania pomocy przy-
bywającym do naszego kraju oraz niepewność 
spowodowana drożyzną, dodają się każdego 
dnia do trudnych przeżyć osobistych. Jeszcze 
wcześniejsze zmęczenie nie zostało należycie 

odreagowane, jeszcze 
nie powróciła dyżurowa 
harmonia, a już trzeba 
mierzyć się z kolejnymi 
trudnościami. Stres goni 
stres. Każdego dnia wi-
dzimy i słyszymy w me-
diach głośne wypowie-
dzi i sceny pełne grozy.  

Na ulicach dostrzegamy smutne twarze prze-
chodniów, w poczekalniach widzimy smutne 
twarze i załzawione oczy czekających na po-
moc. Ludzie przestali się do siebie uśmiechać… 

Pełne świadomości i odpowiedzialności pie-
lęgniarki i położne  odbierają wprost wszystko, 
co dzieje się wokół nich swoją indywidualna 
wrażliwością. Nieraz z wielkim trudem udaje 
się uspokoić własny system nerwowy, bo emo-
cje odgrywają bardzo ważną rolę. Może powin-
niśmy (wszyscy bez wyjątku!) dołożyć więk-
szej staranności, aby nie krzyczeć na siebie, 
nie wypowiadać niemiłych słów, które potrafią 
zranić? Może uśmiechajmy się do siebie czę-
ściej. Uśmiech nic nie kosztuje, ale wiele po-
trafi zdziałać… 

Pamiętajmy, że niegrzeczność ubrana  
w wulgaryzmy może być wykroczeniem! Jeżeli 
ktoś jest niegrzeczny wobec pracowników biu-
ra swojej izby, wobec zawodowej koleżanki, to 
jak zachowa się w sytuacji zdenerwowania wo-
bec człowieka chorego, który jest kimś zupeł-
nie obcym? Czy możliwym jest prezentowanie 

„Zanim wejdziesz w domu mego progi,  

najpierw wytrzyj język,  

a potem dopiero nogi…”.
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tylko jednego własnego stanowiska:  „dobrze 
jest nie wiedzieć!”. Czy wtedy można bezkarnie 
obrażać, krzyczeć, 
używać wulgary-
zmów i cieszyć się, że 
ktoś po drugiej stro-
nie słuchawki poniósł 
uszczerbek na swojej 
godności osobistej? 
Czy na tym ma po-
legać umiejętność 
upominania się „o swoje”?  I co tak napraw-
dę oznacza „swoje”?  Jakie swoje? Przecież 
wszystkie zapomogi losowe, także te przyzna-
wane z powodu zachorowania na COVID-19, 
to nie są pieniądze od jakiegoś dobrego „świę-
tego Mikołaja”! Te pieniądze są naszą wspólną 
własnością, pochodzą ze składek wszystkich 
członków OIPiP w Katowicach. Uważam, że 
w tych wyrażanych słowem wulgarnych  nie-
grzecznościach, które słyszały wielokrotnie Pa-
nie pracujące w biurze naszej Okręgowej Izby, 
kryła się niczym nie uzasadniona agresja! To 
boli i pozostawia trwały ślad… Oby takich za-
chowań już nigdy nie było …

Stare, dobrze znane przysłowie (moje ulu-
bione!) wskazujące na potrzebę i konieczność 

poszanowania godności osobistej drugiego 
człowieka mówi: „zanim wejdziesz w domu 

mego progi, najpierw 
wytrzyj język, a potem 
dopiero nogi…”. Aż prosi 
się, żeby te słowa kie-
rować do każdej nie-
grzecznej osoby, która 
dzwoni do Biura OIPiP 
w Katowicach. Zanim 
sięgniesz po telefon  

z zamiarem obrażania pracowników biura, za-
stanów się  po co dzwonisz, czy masz jakiś 
powód do krzyku, czy obrażanie niewinnych 
osób należy do etyki zawodowej troski? Wie-
rzę, że dobro jest silniejsze od złych emocji, 
że grzeczność, ufność i zrozumienie powróci do 
każdej rozmowy i każdej wymiany zdań, wszę-
dzie tam gdzie będziemy się spotykać. 

Pamiętajmy, że nasz wygląd, dobrze wyko-
nana praca, podpis pozostawiony po wykona-
niu zlecenia oraz wypowiedzi świadczą o nas. 
Pamiętajmy, że wszyscy ludzie, członkowie 
naszego społeczeństwa i goście przybywający 
do naszego kraju, nieustannie patrzą na nas, 
obserwują i zapamiętują nasze słowa, postawy 
i zachowanie. Pamiętajmy, że o piękno języka 
mówionego i pisanego trzeba w każdej chwili 
nieustannie dbać tak, jak dbamy o każde inne 
piękno. Postawa zawodowa też jest pięknem! 

Dobro.
Nie zatrzymuj się nad drobiazgami.
przecież nic nie znaczą.
Unikaj ludzi, którzy nie chcą 
sobą się dzielić, tylko żądać potrafią. 
Staraj się wzrokiem sięgać w dal 
nawet, jeśli nikogo nie spotkasz 
i niech nie będzie ci żal 
bo wtedy może trudom sprostasz 
i na końcu swej drogi 
bezinteresowne dobro dostrzeżesz 
– ja w to wierze. 

 /E. Willaume – Pielka/ [ 3 ].
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„Słabi ludzie szukają zemsty, 

silni wybaczają, 

a inteligentni zwyczajnie ignorują”
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„Kiedy złość piękności szkodzi, a chłopaki nie płaczą” 
ukryte znaczenie znanych powiedzonek,  

przysłów i zawarte w nich rodzinne przekazy

mgr Joanna Szczęśniak
Dyplomowany Psycholog, Psychoterapeuta

Psychoterapia indywidualna i grupowa osób dorosłych 

Do napisania poniższego artykułu zainspirowały mnie facebookowe posty, w któ-
rych internauci dzielili się swoimi wspomnieniami odpowiadając na pytanie: co two-
ja mama mówiła? Pojawiło się tam wiele rodzinnych powiedzonek – raz zabawnych  
i oddających realia życia w przeszłości (na przykład w czasach permanentnych niedo-
borów), a raz nasuwających pytanie jaki wpływ te przekazy miały na późniejsze życie 
ich odbiorców.

Bo przecież to słowa nas kształtują, w du-
żym stopniu to właśnie w nich zawarty jest sto-
sunek osób znaczących do dziecka, a w póź-
niejszym czasie stosunek tego dorosłego już 
dziecka do samego siebie. Te przekazy mają 
także wpływ na jego spostrzeganie świata, in-
nych ludzi, czy pojawiających się wyzwań. To 
one kształtują w dużym stopniu naszą pewność 
siebie, gotowość do ochrony własnych granic, 
ekspresji emocji i spontanicznych działań. One 
także wpływają na kształtowanie się ról kobie-
cych lub męskich i formowanie się obrazu sie-
bie w wewnętrznej reprezentacji. 

Dlatego myślę, że warto im się przyjrzeć, 
nie demonizując oczywiście ich znaczenia, 
ale mając je na uwadze jako jeden z czynni-
ków kształtujących naszą osobowość i sposób 
wchodzenia w relacje. Przekazy te, ukryte pod 
pozornie niewinnymi porzekadłami wraz z mi-
tami rodzinnymi mogą tworzyć automatyczne 
myśli i narzucać taki, a nie inny sposób funk-
cjonowania. Sposób niekoniecznie dla nas sa-
tysfakcjonujący i komfortowy. Czasem wręcz 
powodujący cierpienie, przez które trafiamy 
do gabinetu psychoterapeuty, gdzie jest moż-
liwość przyjrzenia się tym głęboko ukrytym 
przekazom i znaczeniom, które pomimo upły-
wu lat nadal pozostają w nas żywe.

POSŁUSZEŃSTWO
Jednym z głównych tematów rodzinnych 

przekazów jest temat uległości, grzeczności 
i nie wyrażania własnej opinii. Dzieci bardzo 
często słyszą, że najważniejsze to być grzecz-
nym i słuchać starszych bo: 
punkt pierwszy:  oni mają zawsze racje, 
punkt drugi:   jeśli nie mają racji to  

  patrz punkt pierwszy! 

Bo przecież „co wolno wojewodzie to nie to-
bie, smrodzie”! 

To, wraz z przysłowiami nakazującymi mil-
czenie („dzieci i ryby głosu nie mają”, „dzieci 
należy widzieć, a nie słyszeć”) oraz straszą-
cymi karą w przypadku własnego zdania, czy 
buntu („nie pyskuj bo nie urośniesz” „kto nie 
słucha ojca, matki, ten słucha psiej skóry” –zo-
stanie zbity pasem), gdy stosowane są regu-
larnie czynią z dziecka bezwolną marionetkę. 
Bez prawa wyrażania własnego zdania, decy-
zyjności i samostanowienia. Może też pojawiać 
lęk, kiedy dziecko słyszy, że jak nie będzie 
grzeczne to przyjdzie pan i je zabierze, albo 
pani się zdenerwuje i na nie nakrzyczy. 

Takie dziecko wzrasta w poczuciu, że „jest 
to cnota nad cnotami trzymać język za zęba-
mi”, a największym życiowym priorytetem jest 
dostosowanie się do oczekiwań i wymagań in-
nych ludzi. 

Dotyczy to też czasem konieczności zacho-
wania tajemnicy i nieujawniania różnych sekre-
tów rodzinnych (także tych związanych z dzie-
jącą się dziecku krzywdą). Bo przecież „zły to 
ptak co swe gniazdo plugawi”, „własne brudy 
pierzemy we własnym domu”, a ludzie „i tak nie 
zrozumieją i nie pomogą w trudnej sytuacji”. 

To może doprowadzić do wyuczonej bezrad-
ności wobec doznawanej krzywdy i do przeko-
nania, że świat zewnętrzny jest zły, a dyskom-
fort wpisany jest trwale w los człowieka, który 
w milczeniu i „z pokorą ma nieść swój krzyż”, 
bo „cierpienie uszlachetnia”.

ZWIĄZKI/RELACJE Z INNYMI LUDŹMI
Ta nieufność wobec świata, przekonanie  

o konieczności zachowania dobrej miny do złej 
gry i trzymania tajemnicy wiąże się też z sil-
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nym w niektórych rodzinach przekazem zwią-
zanym z lękiem przed oceną innych. A zawie-
ra się on w jakże często słyszanym pytaniu:  
co ludzie powiedzą!? 

Istotniejsza okazuje się być domniemana 
opinia ciotki Krysi, sąsiadów czy księdza, niż 
własny osąd sytuacji i chęć zaspokajania swo-
ich potrzeb. Nieraz jest to mocno blokujące i 
uniemożliwiające 
skupienie się na 
własnych pragnie-
niach, dążeniach 
i odczuciach. Ko-
nieczność dosto-
sowania się do 
wymogów spo-
łecznych (a raczej 
ich wyobrażenia 
w danej rodzinie) 
nakazuje „krakać 
jak wrony, jeśli 
się pomiędzy nie 
wchodzi”. Równo-
cześnie jednak pozostając od tego otoczenia 
całkowicie niezależnym, bo przecież: „jeśli 
umiesz liczyć – licz na siebie”, bo „lepiej nosić 
niż się prosić”. 

Zestawienie tych dwóch przekazów tworzy 
paradoksalne zalecenie: z jednej strony inni są 
ważni, bo trzeba się liczyć z ich oceną, a z dru-
giej trzeba sobie radzić bez nich, umniejsza-
jąc ich znaczenie. Bo przecież: „jeżeli chcesz, 
aby coś było zrobione dobrze, zrób to sam”. 
Te same sprzeczności dotyczą także przekazów 
mówiących o relacjach romantycznych. 

Z jednej strony kobiety często słyszą o ko-
nieczności szukania męża („jak będziesz taka 
zadziorna to nigdy męża nie znajdziesz”), z 
drugiej o tym, że nie wolno im „latać za fa-
cetem”, a kobieta ma dążyć poprzez naukę 
do całkowitej niezależności od kogokolwiek. 
Dziewczyna często wchodzi w życie z radami 
od starszych kobiet („mężczyźnie nigdy nie 
mów całej prawdy”) albo wręcz z zasianymi w 
niej przekonaniami typu: „żaden chłop z tobą 
nie wytrzyma”. 

Mężczyźni także budują swoje wyobrażenie 
o małżeństwie słysząc na każdym kroku powie-
dzonka i kawały o dobrej żonie. „Gdy chcesz 
mieć spokój w rodzinie, nie słuchaj skarg żony” 
albo „jeśli nie wskażesz żonie jej braków, ona 
przypisze je tobie” to jedne z wielu przykładów 
„dobrych rad” udzielanych mężczyznom.

KOBIECOŚĆ/MĘSKOŚĆ
Temat relacji romantycznych łączy się tak-

że z wyobrażeniami na temat kobiecości i mę-
skości i tworzenia w rodzinach wzorców ról.  
Z popularnych powiedzonek wyłania się obraz 
kobiety, która w pierwszej kolejności ma być 
piękna i grzeczna. I absolutnie się nie złościć, 
bo przecież „złość piękności szkodzi”. Kobieta 

ma być też uległa 
i cierpliwa bo „bę-
dziesz cierpliwa – 
będziesz szczęśli-
wa”. 

Obserwowałam 
przez lata różne re-
akcje ludzi na małe 
dzieci. Kiedy ma-
luch okazywał się 
być dziewczynką  
z automatu poja-
wiała się reakcja: 
ooo jaka ładna! 
Gdy był to chło-

piec reakcje były różnorodne: jaki mądry, jaki 
sprytny, jaki grzeczny. 

Mężczyzna ma być dobrym synem choć już 
jako partner ma „wszystko zjeść, nie wszystko 
wiedzieć”. „Męska rzecz być daleko, a kobieca 
wiernie czekać” jak to zawarł w tekście piosen-
ki Włodzimierz Korcz. 

Role są rozdane. Być może podobny prze-
kaz i wzorzec męskości jest obecny w wielu ro-
dzinach, w których mężczyzna jest nieobecny 
-czy to fizycznie (na przykład dużo pracując), 
czy emocjonalnie. Wielopokoleniowe doświad-
czenie nieobecności i milczącego heroizmu 
mężczyzn dzielnie idących na śmierć, ginących 
w powstaniach czy wojnach także pozostaje tu 
nie bez znaczenia. 

Dlatego tak żywe jest nadal (nawet wśród 
obecnie młodych mężczyzn) przekonanie, że 
„chłopaki nie płaczą”. Nawet jeśli mężczyzna 
deklaruje niechęć do tego powiedzonka i je 
neguje, to często w sferze emocjonalnej na-
dal widoczna jest ogromna blokada jeśli chodzi  
o możliwość dopuszczania do siebie i wyraża-
nia takich uczuć jak smutek, lęk czy poczucie 
bezradności.

KONTAKT Z EMOCJAMI I ODCZUCIAMI 
Z CIAŁA

I tak przechodzimy do kolejnej sfery, w któ-
rej przekazy rodzinne mają znaczenie. Jakże 
często także i dzisiaj widzimy sceny, w których 

Wiele pozornie niewinnych powiedzonek może 
wpływać na brak pewności siebie i „podcinać skrzy-
dła”, zabierając plany i marzenia. Powtarzane: 
 „nic z ciebie nie będzie”, „nie bądź taka do przodu, 
bo cię z tyłu zabraknie”, „indyk myślał o niedzieli 
a w sobotę łeb ucięli”, „nie porywaj się z moty-
ką na słońce” czy „nadzieja matką głupich” mogą 
skutecznie zniszczyć chęć podejmowania wyzwań,  
rozwoju i samorealizacji.
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płaczące z bólu dziecko jest uciszane słowami: 
nie płacz, nic nie boli, przecież nic się nie stało… 

Maluch wystraszony, ze zdartych na asfalcie 
kolan leje się krew ale przecież: nic się nie sta-
ło! To być może pierwsza, a pewnie nie ostat-
nia lekcja pt. „nie możesz czuć tego co czujesz, 
nie ufaj sobie”. Kolejne przychodzą wraz z tek-
stami: „ głowa cię boli? To nie głowa! To tyłek 
ci rośnie!” albo: „chłopak cię zostawił? I serio 
z tego powodu ryczysz? To nie koniec świata!”. 
Nie można czuć bólu, smutku, rozpaczy czy 
złości, bo dorosły zadecydował, że dziecko nie 
ma powodu ich czuć. 

To samo dotyczy przeżywania nudy („nu-
dzą się tylko ludzie głupi, mądry sobie zawsze 
znajdzie zajęcie”), czy potrzeby sprawiedliwo-
ści i przeżywania złości („nie obchodzi mnie 
kto zaczął – macie sobie podać ręce na zgo-
dę”). Często w porzekadłach nie ma też zgody 
na uczucie rozczarowania i zawodu („nie wy-
brzydzaj”, „nie rób problemu”, „darowanemu 
koniowi w zęby się nie zagląda”). 

Dziecko uczy się, że nie może wyrażać sie-
bie, przestaje sobie ufać i rozróżniać swoje od-
czucia. Nawet w tak podstawowych kwestiach 
jak jedzenie, kiedy nie ma szansy odczytać sy-
gnałów płynących z ośrodków głodu i sytości 
słysząc: „nic nie może zostać na talerzu”, „nie 
wstaniesz od stołu dopóki nie zjesz”, czy nie-
śmiertelne: „nie możesz już? To chociaż mię-
sko zjedz, ziemniaczki możesz zostawić.” Do 
dzisiaj też nie jestem w stanie zrozumieć dla-
czego czyjś głód miałby zobowiązywać innych 
do przejadania się zgodnie z tekstem: „jedz, 
bo dzieci w Afryce głodują!”. 

Raczej nasza sytość nie ma szans zmniej-
szyć głodu afrykańskich dzieci, może ewentu-
alnie wzbudzić w nas poczucie winy. 

BLOKADA SPONTANICZNOŚCI
W powiedzonkach i często „wdrukowanych” 

reakcjach zaszyta jest czasem także blokada 
spontaniczności, kreatywności i ciekawości. 
Od popularnego, wyższościowego: „a nie mó-
wiłam???”, przez: „gdyby kózka nie skakała, 

to by nóżki nie złamała”, aż do: „ciekawość to 
pierwszy stopień do piekła”. 

Takie przekazy wzbudzają lęk przed dzia-
łaniem (i porażką, którą przewidział rodzic), 
hamują rozwój i naturalną u dzieci potrzebę 
eksperymentowania i poznawania świata. Bli-
skie tym powyższym są także powiedzonka 
niepozwalające czerpać radości z podejmowa-
nych działań: „kto wieczorem skacze, ten rano 
płacze”, „dzisiaj bal, jutro żal”, „głupia zabawa 
zawsze kończy się płaczem”. Trudno w takich 
sytuacjach cieszyć się z balu, skakania czy za-
bawy jeśli „za rogiem” czai się nieszczęście.

Wiele też pozornie niewinnych powiedzo-
nek może wpływać na brak pewności siebie  
i „podcinać skrzydła”, zabierając plany i marze-
nia. Powtarzane: „nic z ciebie nie będzie”, „nie 
bądź taka do przodu, bo cię z tyłu zabraknie”, 
„indyk myślał o niedzieli a w sobotę łeb ucięli”, 
„nie porywaj się z motyką na słońce” czy „na-
dzieja matką głupich” mogą skutecznie znisz-
czyć chęć podejmowania wyzwań, rozwoju  
i samorealizacji.

Zachęcam Państwa do analizy Waszych 
powiedzonek rodzinnych. Zarówno tych, 
które sami słyszeliście w dzieciństwie, jak 
i tych, które często bezrefleksyjnie powta-
rzamy w naszym życiu. Można przyglądnąć 
się tym rodzinnym przekazom -na ile są bu-
dujące i wspierające, a na ile mogą utrud-
niać funkcjonowanie, negować uważność 
na siebie i swoje potrzeby, czy zabierać go-
towość do kreatywnych zmian. Warto mieć 
je na uwadze także w chwilach kryzysów 
i być gotowym do korzystania z pozytyw-
nych przekazów, albo zmiany tych, które 
nam nie służą i zastąpienia ich wzmacniają-
cymi sentencjami. Tak, aby odnaleźć swoją 
własną, dobrą narrację i słowem kreować 
rzeczywistość.

Żyj na swój sposób!
Nie według 
instrukcji 
innych...
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WIEDZA MA MOC! 
IX Konferencja PTPR Zakopane 2022

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

Oddział Intensywnej Terapii,  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 w Sosnowcu

IX Konferencja Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Ra-
tunkowego już za nami. Motywem przewodnim było hasło: 
Wiedza ma moc. Zachwyciła nie tylko swoją lokalizacją ale 
przede wszystkim bogatym programem merytorycznym oraz 
interesującymi warsztatami, na których zgromadzeni medycy 
mogli poszerzyć swoje umiejętności. Patronat honorowy ob-
jął prof. dr hab. n. med. Jerzy R. Ładny oraz Konsultant Kra-
jowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego dr n. med. 
Anna Małecka – Dubiel. 

Konferencja trwała trzy dni. W tym czasie odbyło się IX sesji o szerokim spectrum tematycz-
nym (po trzy na każdy dzień). Równolegle prowadzony był blok warsztatowy, cieszący się dużą 
popularnością wśród uczestników konferencji. 

Sesję inauguracyjną otworzyli swoimi wy-
stąpieniami Marek Maślanka (dyrektor regio-
nalny regionu południowego LPR) oraz dr Anna 
Małecka – Dubiel. Oboje podkreślali znaczenie 
roli pielęgniarek ratunkowych oraz konieczność 
zachęcania młodych adeptów pielęgniarstwa 
do podejmowania pracy w systemie ratow-
nictwa medycznego. Zwrócili także uwagę na 
problematyczność planowanego czasu trwa-
nia specjalizacji z pielęgniarstwa ratunkowego  
(5 lat) oraz prób wyrugowania z systemu ra-
townictwa medycznego personelu pielęgniar-
skiego.

Podczas sesji pierwszej (Teoria dla prak-
tyki) pan Grzegorz Cieślak z Centrum Badań 
nad Ryzykami Społecznymi i Gospodarczymi 
Collegium Civitas podjął tematykę postępowa-
nia ratowniczego podczas zdarzeń o charakte-
rze terrorystycznym, ze szczególnym uwzględ-
nieniem zachowania bezpieczeństwa własnego 
ratowników udzielających pomocy. Wykład 
wzbudził duże zainteresowanie, zwłaszcza że 
prelegent odwoływał się do przykładów z życia 
wziętych, wskazując zarówno na błędy w po-
stępowaniu członków zespołów ratowniczych 
jak i przedstawiając najbezpieczniejsze roz-
wiązanie w danej sytuacji.

Drugi z kolei wykład dr hab. Sylwester Ko-
siński przybliżył słuchaczom przebieg akcji 
ratunkowej jaka miała miejsce w 2019 r na 
Giewoncie, gdzie podczas burzy doszło do ma-
sowego porażenia piorunem. 

Druga sesja (Międzynarodowa wymiana 
doświadczeń) przybliżyła meandry pracy pie-
lęgniarek i ratowników medycznych z różnych 
państw, dzięki czemu słuchacze zapoznali się z 
ich zakresem działań i czynności zawodowych. 
Natomiast w panelu dyskusyjnym, przy wydat-
nej pomocy tłumaczy, można było nie tylko za-
dać pytania ale także wymienić się wrażeniami 
i doświadczeniami własnymi z prelegentami.

Z kolei sesja trzecia wprowadziła słucha-
czy w tematykę wyzwań w praktyce ZRM. Dr 
Agnieszka Arendt-Nowakowska przedstawiła 
kwestię postępowania z pacjentem objętym 
opieką paliatywną, podkreślając elementy wy-
wiadu oraz zakres badań fizykalnych, które 
powinny zostać uwzględnione podczas wizyty 
ZRM w domu pacjenta.

 Dr Anna Ratajska z kolei omówiła znacze-
nie prawidłowej komunikacji, z naciskiem na 
moment przekazywania pacjenta (przez ZRM 
w SOR, z przed jednostkę transportu medycz-
nego z jednej placówki do drugiej oraz między-
oddziałowego). 

W dalszej części sesji słuchacze zapoznali 
się z problematyką postępowania w urazach 
głowy- dr Marcin Czajka oraz rolą członków 
ZRM w procesie donacji narządów i tkanek -  
dr n. med. Aleksandra Woderska – Jasińska. 

 Przybliżono także kwestie organizacyjne 
transportu międzyszpitalnego pacjenta wen-
tylowanego mechanicznie- dr Marcin Górecki 
oraz podjęto wiecznie żywy problem agresji 
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wobec personelu medycznego wchodzącego w 
skład ZRM Krzysztof Wiśniewski.

Podczas pierwszego dnia odbył się cykl blo-
ków warsztatowych, podczas którego uczest-
nicy konferencji zapoznali się z technikami za-
kładania dostępów naczyniowych pod kontrolą 
USG (warsztaty prowadzone przez przedstawi-
cieli Fundacji MOCNI NA STARCIE), mieli moż-
liwość przećwiczenia technik przyrządowego 
udrażniania dróg oddechowych (warsztaty pro-
wadzone przez ratowników medycznych z Cen-
trum Symulacji Medycyny Ratunkowej z Uni-
wersytetu Warmińsko-Mazurskiego) oraz szcze-
gółowo zapoznali się z zasadami postępowania 
z pacjentem paliatywnym w praktyce ZRM.

Drugi dzień poświęcony był przede wszyst-
kim postępowaniu z pacjentem w stanach 
nagłych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym 
oraz oddziałach urazowych. W sesji czwar-
tej kolejno prelegenci 
szczegółowo omówi-
li zasady zaopatrywa-
nia pacjenta z raną 
ostrą - dr Urszula Jaku-
bowska, postępowanie  
w oparzeniach w I dobie 
z uwzględnieniem postę-
powania przedszpitalne-
go, transportem i lecze-
niem wstrząsu - dr hab.  
n. med. Anna Chra-
pusta oraz przybliży-

li problematykę postępowania w hipotermii 
pourazowej oraz w odmrożeniach - dr hab.  
S. Kosiński. Dodatkowo pan G. Cieślak zapo-
znał słuchaczy z balistyką, czyli obrażeniami 
jakie mogą powstać w przebiegu rany postrza-
łowej. 

Sesja piąta natomiast przybliżyła procedu-
ry postępowania w SOR.

 Zaprezentowano działania w dobie pande-
mii COVID 19 w pediatrycznym oddziale ra-
tunkowym, omówiono znaczenie triażysty oraz 
podjęto temat czynników mających wpływ na 
nieadekwatne leczenie przeciwbólowe w SOR.

Sesja szósta, inne oblicza ZRM, m.in. pod-
jęła temat zjawiska prób samobój-
czych w dobie pandemii COVID 19. 
Z kolei sesja siódma skupiła się 
przede wszystkim na problematyce 
zarządzania i rozwoju zawodowym 
ZRM. Na jej końcu odbył się panel 
dyskusyjny podczas którego wysu-
nięto wnioski dotyczące proponowa-
nych zmian dla ratownictwa medycz-
nego. Dyskusja ta stała się następnie 
podwaliną Stanowiska PTPR w spra-
wie kierunków zmian i perspektyw dla 
pielęgniarek specjalistów w dziedzinie 
pielęgniarstwa ratunkowego wobec 
obecnych zmian systemu ochrony 
zdrowia, udostępnionego do MZ, NFZ, 
CKPPiP, NIPiP. MOIPiP CMKP oraz KK.
W toku drugiego dnia odbył się tak-
że blok warsztatowy z zakresu: USG: 
FAST (Fundacja MOCNI NA STAR-
CIE), Biomechanics and Trauma (SN 
RN CEN TCRN CFRN FEAN FAAN), 
Wybranych procedur chirurgicznych  
w ratownictwie medycznym (LPR) 
oraz Form Zdarzeń o charakterze ter-
rorystycznym (Centrum Badań nad 
Ryzykami Społecznymi i Gospodar-
czymi Collegium Civitas).

Zdjęcie 3 Warsztaty USG: FAST

Zdjęcie 1 Warsztaty USG. Dostępy naczyniowe

Zdjęcie 2 Warsztaty Trudne drogi oddechowe
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W trakcie konferencji uczestnicy mogli się 
zapoznać także z bogatą ofertą wystawców, 
prezentujących sprzęt medyczny oraz ratun-
kowy. Z kolei stoisko z pozycjami medyczny-
mi wzbudziło ogólne zainteresowanie, a wielu 
uczestników uzupełniło swoją biblioteczkę o 
najnowsze pozycje naukowe.

Podczas ostatniego dnia słuchacze wysłu-
chali między innymi bardzo interesującego 
wykładu na temat naturalnych i sztucznych 
środków odurzających - Janusz Lucja oraz roli 
personelu pielęgniarskiego w zespole trans-
portowym ECMO - Konrad Baumgart.

 Silne wzruszenie wśród słuchaczy wywoła-
ła - Aleksandra Sadkowska w swoim wykładzie 
o granicach człowieczeństwo, opisując działa-
nia ratownicze na rzecz uchodźców na grani-
cy polsko – białoruskiej i polsko – ukraińskiej. 

Zdjęcie 4 Warsztaty: Formy zdarzenia o charakterze terrorystycznym

Zdjęcie 5 Prezentacja sprzętu medycznego i ratunkowego

Zaś - Marcin Błeński zachwycił swoją opowie-
ścią przybliżającą działania pracę ratownika 
wysokogórskiego, podając za przykład bazę 
ratowniczą i ambulatorium umiejscowioną na 
wysokości 3653 m. n.p.m. w drodze na Ka-
zbek, jeden z najwyższych szczytów Kaukazu 
(pogranicze z Rosją i Gruzją).

W konferencji uczestniczyło ponad 200 
osób. Spotkanie to dało możliwość nie tylko 
pogłębienia merytorycznego wiedzy, wymia-
ny doświadczeń i podjęcia interdyscyplinar-
nego dialogu, ale także spotkania w gronie 
pasjonatów, zaangażowanych zawodowo. 
Niestety, wszystko co dobre, szybko się koń-
czy. Pozostaje tylko nadzieja, że następna 
konferencja wzbudzi równie duże zaintereso-
wanie, zarówno w kraju jak i za granicą.
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„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  

Emerytowaną Pielęgniarkę  

Krystynę Straszak z domu Klimko

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

„Odeszłaś cicho, bez pożegnania. 

Tak jakbyś nie chciała swym odejściem smucić.”

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o śmierci  

naszej Koleżanki Lidii Barny   

Pielęgniarki z długoletnim stażem pracy w zawodzie. 

Wyrazy współczucia Rodzinie, Przyjaciołom  

 sķładają Pielęgniarka Naczelna, Pielęgniarki  

i Położne CZKiD im Prof.Starzewskiego  

Szpitala Miejskiego w Zabrzu 

„Każda śmierć boli i pozostawia w pamięci trwały ślad”…

Dwie  Wspaniałe Koleżanki odeszły do Wieczności 

Halina  Kuc   -  Położna,  

Helena  Dybaś  - Pielęgniarka.

Rodzinom Zmarłych przekazuję wyrazy  

serdecznego współczucia.  

Były pełnomocny przedstawiciel  ZLA 

w Bytomiu Hanna Paszko

 „Mimo, że odchodzą  

w  naszych sercach pozostają na zawsze”

Pani Beacie Podleżyńskiej  

Wiceprzewodniczącej ORPIP w Katowicach   

wyrazy głębokiego współczucia 

 z powodu śmierci Mamy   

składa Przewodnicząca Anna Janik, 

 członkowie ORPIP, pracownicy biura

 Pielęgniarce Oddziałowej  

dr Marioli Sznapka  

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Mamy   

składa  Przewodnicząca ORPIP  

w Katowicach Anna Janik

  „Ludzie, których kochamy, zostają z nami na zawsze,  

bo zostawili ślady w naszych sercach”

Wyrazy głębokiego współczucia  

Pielęgniarce Teresie Cichoń

z powodu śmierci Męża  

składają Dyrekcja, Pielęgniarka Naczelna  

oraz współpracownicy  

NZOZ Caritas Diecezji Gliwickiej

„ Ci których Kochamy nie umierają nigdy,

bo miłość to nieśmiertelność”

Pani Dorocie Kostrzewa   

Okręgowemu  Rzecznikowi  Odpowiedzialności  

Zawodowej OIPIP w Katowicach    

wyrazy szczerego współczucia  

z powodu śmierci  Męża   

składa Przewodnicząca Anna Janik,  

członkowie ORPIP, pracownicy biura.

Z ogromnym smutkiem i bólem  

przyjęliśmy wiadomość o śmierci Męża  

Pani Doroty Kostrzewa,  

Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Wyrazy głębokiego współczucia dla Rodziny  

i najbliższych składają Rzecznicy  

oraz pracownik biura przy Okręgowej Izbie 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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Głębokie wyrazy współczucia  

Pani Elżbiecie Szmatłoch  

z powodu śmierci Córki  

składa Pielęgniarka Naczelna  

Samodzielnego Publicznego  

Szpitala Klinicznego im. Mieleckiego  

wraz z pracownikami Oddziału Chorób  

Wewnętrznych i Chemioterapii Onkologicznej

,, Gdzie jest moja gwiazda na niebie 

Gdzie moja siła, potrzebuję jej teraz 

Kto może mnie ocalić, poprowadzić ku przeznaczeniu 

Zaprowadzić mnie bezpiecznie do domu 

Tam gdzie moje miejsce,  

Kto mnie odnajdzie, zaopiekuje się mną i wesprze, 

Zaprowadzi mnie bezpiecznie do mego domu 

Tam gdzie moje miejsce”                                           

Guide Me Home, Freddie Mercury 

 Z ogromnym smutkiem i żalem  

przyjęłyśmy wiadomość o śmierci Mamy 

 naszej Koleżanki Beaty Podleżyńskiej.   

Beatko nasze słowa nie ukoją Twojego bólu,  

ale niech będą otuchą, wsparciem  

w tych trudnych chwilach.  

Wyrazy głębokiego współczucia składa Zespół Kontroli 

Zakażeń Szpitalnych GCM w Katowicach Ochojcu

Głębokie wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy 

Pani Małgorzacie Bialik  

składają pracownicy Oddziału Chorób Wewnętrznych  

i Chemioterapii Onkologicznej

 Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego  

im. Mielęckiego w Katowicach

kondo l e n c j e

“Jest taki ból o którym lepiej nie mówić,

bowiem najlepiej wyraża go milczenie.”

Naszej Koleżance Pielęgniarce Oddziałowej  

dr Marioli Sznapka  

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Mamy  

składają Pielęgniarka Naczelna,  

Z-ca Pielęgniarki Naczelnej,

pielęgniarki Oddziałowe i Koordynujące  

Górnośląskiego Centrum Medycznego

im. L. Gieca w Katowicach Ochojcu 

Naszej Koleżance -  Beacie Migale  

wyrazy głębokiego współczucia z powodu  

śmierci Ojca składają pielęgniarki  

Oddziału Urazowo-Ortopedycznego  

WSS nr 4 w Bytomiu. 

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

porozmawiać, żeby odpowiedzieć na całą tę miłość, 
żeby ogarnąć wszystkie te potrzeby, żeby zadbać  
o każdego, kto tego potrzebuje .



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

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

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

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

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

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

Numery wewnętrzne:

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

dział kształcenia podyplomowego – 22,24,25,26

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


