


Nasze Sprawy
Wydawca:
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach
40-027 Katowice, ul. Francuska 16
tel.: 0 32 256 39 22, 209 04 15÷17
faks 209 19 26
Redaguje zespół w składzie:
Mariola Bartusek, Czesława Brylak-Kozdraś,
Krystyna Cieślik, Małgorzata Karczmarczyk,
Dorota Kasińska, Jadwiga Kazus,
Krystyna Łukasz-Paluch, Beata Ochocka,
Anna Stachulska, Bartosz Szczudłowski,
Bogusława Zapotoczny.
Skład, łamanie komputerowe, druk:
„PRODRUK” s.c., 40-559 Katowice
ul. Żeliwna 38

Nakład: 5500 egz. (do użytku wewnętrznego)
Redakcja zastrzega sobie prawo 
redagowania i skracania materiałów. 
Nie zamówionych materiałów nie zwraca. 
Redakcja nie zawsze podziela poglądy 
prezentowane w publikowanych materiałach.
Autorzy proszeni są o podawanie Redakcji
wykazu wykorzystanej bibliografii.
Piśmiennictwo przy artykułach oryginalnych
i poglądowych powinno zawierać: imię
i nazwisko autora, autorów, tytuł publikacji,
(przy pracy zbiorowej nazwisko redaktora),
oraz miejsce wydania, nazwę wydawnictwa
i rok wydania. 
W przypadku cytowania artykułu z czasopisma
należy ponadto podać: jego nazwę, rok, tom,
numer oraz strony na których był opublikowany.
Data wydania: 1 stycznia 2009 r.

2 Nasze Sprawy ● S t y c z e ń 2 0 0 9

Szanowne
Koleżanki i Koledzy
Po raz pierwszy zapraszamy do zapoznania się z materiałem w środkowej części
Biuletynu, która docelowo może stanowić oddzielne opracowanie. Proponujemy 
założenie teczki lub segregatora i kompletowanie tematycznych wkładek. Ich zawar-
tość będzie sukcesywnie uzupełniana i aktualizowana.
W następnych miesiącach planujemy także wydanie dwóch numerów specjalnych,
zawierających artykuły przygotowane na podstawie Waszych prac specjalizacyjnych,
licencjackich, magisterskich czy doktorskich. Chcemy poznać wyniki Waszych
badań, bo na pewno stanowią one bogate źródło interesującej wiedzy.
Prosimy, by artykuły miały nie więcej niż 5 stron A4, zawierały tytuł, nazwiska i imio-
na autorów, tytuł naukowy oraz miejsce pracy autorów, kontakt tel./e-mail, słowa
klucze, wstęp, cel, materiał i metodę, wyniki i wnioski. Prace będą recenzowane.
Prosimy o przesyłanie materiałów do pierwszego numeru do końca lutego.

Przewodnicząca Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
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Szanowne Kole˝anki i Koledzy
Zegar Nowego Roku zaczyna odmierzaç nowy czas.

W tych pe∏nych radoÊci dniach 

karnawa∏u i kol´dników

˝yczymy Wam:

★ pogody ducha,

★ serdecznoÊci wobec siebie samych 

i mi∏oÊci do innych,

★ zdrowia w nawiàzaniu do s∏ów najstarszej 

polskiej kol´dy „Zdrowy bàdê, Królu Anielski”,

★ sukcesów w staraniach o samodzielnoÊç zawodowà,

jakoÊç i bezpieczeƒstwo Êwiadczeƒ

oraz silnà pozycj´ samorzàdu zawodowego.
Redakcja Biuletynu
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Redakcja Biuletynu
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Szanowne 
Koleżanki i Koledzy…

Poczàtek Nowego Roku zawsze sk∏ania
do refleksji i podsumowaƒ. Ostatnie

miesiàce szczególnie dla naszych grup zawo-
dowych by∏y czasem wyt´˝onej pracy, pracy
nad przysz∏oÊcià. A˝ trudno uwierzyç, ˝e
w∏aÊnie rozpoczyna si´ Nowy Rok, a z nim
nowe oczekiwania, wyzwania, marzenia…
Ale ˝adne z nich nie mog∏oby mieç miejsca,
gdyby nie otaczajàcy nas ludzie. Dlatego
u progu Nowego Roku pragn´ z∏o˝yç naj-
serdeczniejsze podzi´kowania wszyst-
kim, którzy wytrwale pracowali na
rzecz naszego samorzàdu. 

Bardzo serdecznie
dzi´kuj´ za wspó∏prac´:
Wiceprzewodniczàcym mgr
Czes∏awie KozdraÊ, mgr Jo-
annie Kuênik, Sekretarzowi
Bartoszowi Szczud∏owskie-
mu, Skarbnikowi mgr An-
nie Grelowskiej oraz
wszystkim cz∏onkom Okr´-
gowej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych, Pani mgr Da-
nucie Rudzkiej-Cesarz Prze-
wodniczàcej Okr´gowego Sà-
du oraz cz∏onkom Sàdu, Panu
Jaros∏awowi Pankowi – Rzeczni-
kowi OdpowiedzialnoÊci Zawodo-
wej oraz Zast´pcom Rzecznika i Pani
Ewelinie Chrz´stek – Przewodniczàcej Ko-
misji Rewizyjnej oraz cz∏onkom Komisji za
wytrwa∏oÊç i si∏´ we wspólnych dzia∏aniach. 

Bardzo dzi´kuj´ za twórczà prac´ prze-
wodniczàcym Komisji i Zespo∏ów oraz ich
cz∏onkom, delegatom i pe∏nomocnym
przedstawicielom za wytrwa∏oÊç w pracy
spo∏ecznej, przekaz informacji naszym ko-
le˝ankom i kolegom oraz trud organizowa-
nia spotkaƒ, za które jestem bardzo
wdzi´czna. 

Dzi´kuj´ cz∏onkom Kolegium Redakcyj-
nego, którzy intensywnie pracujà nad ka˝-
dym kolejnym numerem naszego Biuletynu.
Bardzo dzi´kuj´ Pani mgr Krystynie ¸ukasz-

Paluch, która ka˝dorazowo czuwa nad
wszystkim, co dotyczy naszego Biuletynu.
Zmieni∏a si´ jego szata graficzna, wn´trze,
a od bie˝àcego numeru biuletyn b´dzie po-
wi´kszony o wk∏adki tematyczne, które
przygotujà kolejno nasze zespo∏y. Za ten
trud sk∏adam goràce podzi´kowania.

Dzi´kuj´ Przewodniczàcym towarzystw
naukowych: Pani dr Gra˝ynie Franek, Pani
dr Ewie Tobor oraz Prezesowi Polskiego
Stowarzyszenia Piel´gniarek Epidemiolo-
gicznych Pani mgr Miros∏awie Malara, za
wspania∏à i owocnà wspó∏prac´, wspólne
dyskusje i spotkania.

Dzi´kuj´ kierownikom kursów, wyk∏a-
dowcom oraz wszystkim, którzy przygoto-
wywali wystàpienia na organizowane przez
OIPiP szkolenia, spotkania i konferencje.
Równie˝ kole˝ankom przygotowujàcym

z nami Europejski Dzieƒ Walki z Oty∏oÊcià:
Pani Marii Fràckowiak i Pani Beacie Drzy-
zga prowadzàcym NZOZ-y oraz wszyst-
kim kole˝ankom, które pobiera∏y krew do
badaƒ.

Za wspania∏à postaw´ i oddanà prac´ ko-
le˝ankom i kolegom z GórnoÊlàskiego Cen-
trum Zdrowia Dziecka w Katowicach-Ligo-
cie pracujàcym pod kierunkiem Pani mgr Re-
naty Ciemierz oraz kole˝ankom i kolegom

z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycz-
nego Nr 5 im. Âw. Barbary w So-

snowcu pracujàcym pod kierun-
kiem Pani mgr Anny Rak-Wójcik:

za trud w∏o˝ony w opiek´ nad
pacjentami, którzy poszkodo-
wani w wypadku autokaru
w Serbii zostali przywiezieni
do nas na czas leczenia i re-
habilitacji. Dla Was szcze-
gólne s∏owa uznania: za ser-
ce i profesjonalizm, za to, ˝e
godnie reprezentowaliÊcie

nasze polskie piel´gniarstwo.
Wszystkim kole˝ankom

i kolegom, piel´gniarkom, pie-
l´gniarzom i po∏o˝nym za si∏´

w budowaniu wspó∏czesnego pie-
l´gniarstwa i po∏o˝nictwa, za spotka-

nia, goràce dyskusje i nieocenionà prac´
przy pacjencie – serdecznie dzi´kuj´.

Dzi´kuj´ wszystkim, którzy w minionym
roku przyczynili si´ do poprawy warunków
pracy piel´gniarek i po∏o˝nych: przedstawi-
cielom instytucji i urz´dów, dyrektorom
szpitali i zespo∏ów opieki zdrowotnej.

A w naszym wspólnym imieniu dzi´kuj´
równie˝ tym, których na co dzieƒ nie widaç:
pracownikom biura OIPiP, za wspania∏à pra-
c´, wys∏anie setek listów, przyj´cie dziesiàtek
telefonów, przeprowadzenie milionów roz-
mów. ˚ycz´ Wam wytrwa∏oÊci, spokoju
i uÊmiechu na twarzy. 

Wszystkiego najlepszego
w Nowym 2009 Roku!!!

„Po có˝ ˝yjemy, jeÊli nie po to, 

by sprawiç, by innym ˝y∏o si´ ∏atwiej?”

George Eliot



Wokół samorządu
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Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek epidemiologicznych.
Przewodnicząca ORPiP Mariola Bartusek oraz Pani Hanna Dobrowolska, specjalista ds. merytorycznych,
uczestniczyły w uroczystości wręczenia Certyfikatu ISO oraz otwarcia Pracowni Rentgenowskiej i Poradni
Dermatologicznej Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu.
W siedzibie OIPiP odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów specjalistkom z dziedziny z pielęgniarstwa 
kardiologicznego i specjalistom z dziedziny pielęgniarstwa pediatrycznego.
Odbył się egzamin kwalifikacyjny na specjalizację „Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek” w Fun-
dacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu. Do udziału w specjalizacji zakwalifikowano 45 osób.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek zatrudnionych w sterylizacji.
Przewodnicząca Mariola Bartusek uczestniczyła w posiedzeniu Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, podczas którego podjęto 11 uchwał.
Przewodnicząca ORPiP spotkała się z Wicewojewodą Śląskim Panem Adamem Matusiewiczem w sprawie
likwidacji Izby Porodowej w Lędzinach.
Przewodnicząca Mariola Bartusek oraz Bartłomiej Rupik, specjalista ds. prawnych, spotkali się z Dyrektorem
Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii Panem Grzegorzem Szpyrką oraz Dyrektorem ds. Pielęgniarstwa
Panią Moniką Kukułka w sprawie wykonywania indywidualnych praktyk pielęgniarskich w tym zakładzie,
a następnie odbyło się spotkanie z pielęgniarkami i położnymi szpitala.
Członek ORPiP Beata Ochocka wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP Szpitala Klinicznego
Nr 5 SUM w Katowicach.
Przewodnicząca ORPiP, spotkała się z pielęgniarkami SP Szpitala Klinicznego Nr 7 Górnośląskiego
Centrum Medycznego SUM w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnej w Miętnem k/Warszawy.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. pielęgniarstwa kardiologicznego.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych.
Odbył się egzamin kwalifikacyjny na specjalizację „Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i po-
łożnych” organizowaną przez OIPiP w Katowicach. Do udziału w specjalizacji zakwalifikowano 42 osoby.
Członek ORPiP, Jadwiga Kazus wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala im. Prof. E. Micha-
łowskiego w Katowicach.
Przewodnicząca Mariola Bartusek spotkała się z pielęgniarkami i położnymi Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego Nr 3 w Rybniku.
Odbyło się świąteczne spotkanie z Pełnomocnymi Przedstawicielami ORPiP. W spotkaniu uczestniczyło
125 osób.
Odbyło się spotkanie Komisji Kształcenia.
Odbyło się spotkanie Komisji Socjalnej.
Odbyło się spotkanie Zespołu ds. położnych.
Sekretarz Bartosz Szczudłowski wziął udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP Szpitala Klinicznego
Nr 1SUM w Zabrzu.
Przewodnicząca ORPiP spotkała się pielęgniarkami i położnymi Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczne-
go Nr 4 w Bytomiu.
Skarbnik Anna Grelowska wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP Szpitala Klinicznego im. A. Mie-
lęckiego SUM w Katowicach.
Wiceprzewodnicząca Czesława Brylak-Kozdraś wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP Szpitala
Klinicznego Nr 7 GCM SUM w Katowicach.
Odbyło się posiedzenie Prezydium ORPiP, podczas którego podjęto 12 uchwał.
Przewodnicząca Mariola Bartusek spotkała się z pielęgniarkami i położnymi SP Szpitala Klinicznego Nr 1
w Zabrzu.
W siedzibie OIPiP odbyło się świąteczne spotkanie z nestorkami zawodu zorganizowane we współpracy
z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim.
Przewodnicząca Mariola Bartusek wzięła udział w posiedzeniu Rady Społecznej SP Szpitala Klinicznego
Nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka.
Przewodnicząca ORPiP uczestniczyła w spotkaniu opłatkowym z pielęgniarkami i położnymi SP Centralnego
Szpitala Klinicznego SUM w Katowicach.
Przewodnicząca Mariola Bartusek uczestniczyła w spotkaniu świątecznym z pielęgniarkami i położnymi
SP Szpitala Klinicznego im. dr. A. Mielęckiego w Katowicach. Spotkanie odbyło się w Teatrze Korez.
Członek ORPiP Pani Mariola Paliga uczestniczyła w spotkaniu z pielęgniarkami i położnymi oraz pielęgniar-
kami emerytkami i położnymi emerytkami miasta Ruda Śląska.

20 listopada

21 listopada

24 listopada

25 listopada

25 listopada

26 listopada

26 listopada

27 listopada

27 listopada

27 listopada

28 listopada

2-4 grudnia
3 grudnia
4 grudnia

5 grudnia

5 grudnia

8 grudnia

9-10 grudnia

9 grudnia
9 grudnia
9 grudnia

9 grudnia

10 grudnia

10 grudnia

10 grudnia

10 grudnia

11 grudnia

11 grudnia

12 grudnia

12 grudnia

12 grudnia

12 grudnia

Kalendarium 20.11.2008 r. – 19.12.2008 r.
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Odbyło się spotkanie Kolegium Redakcyjnego Biuletynu „Nasze Sprawy”.
Odbyło się III Spotkanie Kadry Zarządzającej w Pielęgniarstwie.
Odbyło się posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, podczas którego podjęto 31 uchwał.
Odbyła się uroczysta kolacja wigilijna dla członków Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
oraz Przewodniczących Okręgowego Sądu Pielęgniarek i Położnych, Komisji Rewizyjnej oraz Okręgowych
Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych wszystkich V kadencji samorządu.
W siedzibie OIPiP odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów specjalistom z dziedziny pielęgniarstwa epide-
miologicznego.

15 grudnia
16 grudnia
17 grudnia

17 grudnia

19 grudnia

7 stycznia
12 stycznia
13 stycznia
13 stycznia

13-14 stycznia

20 stycznia
21 stycznia

Kalendarium planowanych wydarzeń na styczeń 2009 r.

Sekretarz ORPiP
Bartosz Szczudłowski

Posiedzenie Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek służb mundurowych. Siedziba OIPiP.
Posiedzenie Komisji Socjalnej. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Posiedzenie Zespołu ds. położnych. Siedziba OIPiP, godzina 1500.
Spotkanie Pełnomocnych Przedstawicieli ORPiP w Katowicach. Siedziba OIPiP. 13 stycznia godz. 1000

i 1200, 14 stycznia godz. 1000.
Posiedzenie Komisji Kształcenia. Siedziba OIPiP, godzina 1530.
Posiedzenie Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 26 listopada 2008 roku

Podjęto uchwały w sprawie: 
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu sześciu pielęgniarkom,
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby dwunastu pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby ośmiu pielęgniarek,
• wydania duplikatu zaświadczenia

o prawie wykonywania zawodu jednej
pielęgniarce,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu pielę-
gniarki na czas nieokreślony jednej
pielęgniarce,

• wydania zaświadczenia o prawie wyko-
nywania zawodu jednej pielęgniarce,

• wpisu do rejestru indywidualnych
praktyk pielęgniarek i położnych
dwóch indywidualnych praktyk pielę-
gniarskich,

• powołania siedmiu pełnomocnych
przedstawicieli ORPiP,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• refundacji kosztów kształcenia.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia  Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 10 grudnia 2008 roku

Podjęto uchwały w sprawie: 
• stwierdzenia prawa wykonywania za-

wodu trzem pielęgniarkom,
• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-

gowej Izby sześciu pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby dwóch pielęgniarek,
• skreślenia z rejestru i listy członków

Okręgowej Izby dwóch położnych,

• wpisu do rejestru indywidualnych
praktyk pielęgniarek i położnych sied-
miu indywidualnych praktyk pielę-
gniarskich,

• zmiany danych we wpisie do rejestru
indywidualnych praktyk pielęgniarek
i położnych dla czterech indywidual-
nych praktyk pielęgniarskich,

• wykreślenia wpisu w rejestrze grupo-

wych praktyk jednej grupowej praktyki
pielęgniarskiej,

• powołania dwóch pełnomocnych
przedstawicieli ORPiP,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjne-
go”,

• wytypowania przedstawiciela do skła-
du komisji konkursowej na stanowisko
ordynatora.

Wyciąg z protokołu z posiedzenia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
w dniu 17 grudnia 2008 roku

Podjęto uchwały w sprawie: 
• przyjęcia protokołu z posiedzenia Okrę-

gowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach w dniu 5 listopada 2008 r.,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek

i Położnych w Katowicach w dniu 26
listopada 2008 r.,

• przyjęcia protokołu z posiedzenia Pre-
zydium Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach w dniu 10
grudnia 2008 r.,

• stwierdzenia prawa wykonywania za-
wodu trzem pielęgniarkom,

• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby siedmiu pielęgniarek,

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby jednej pielęgniarki,

▼
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• wpisu do rejestru i listy członków Okrę-
gowej Izby jednej położnej,

• skreślenia z rejestru i listy członków
Okręgowej Izby jednej położnej,

• wymiany zaświadczenia o prawie wy-
konywania zawodu położnej,

• wpisu adnotacji urzędowej o zaprze-
staniu wykonywania zawodu na czas
nieokreślony jednej pielęgniarce,

• wpisu do rejestru indywidualnych praktyk
pielęgniarek i położnych dwóch indywi-
dualnych praktyk pielęgniarskich oraz
jednej indywidualnej praktyki położnej,

• zmiany wpisu w rejestrze indywidual-

nych praktyk pielęgniarek i położnych
jednej indywidualnej praktyki pielę-
gniarskiej,

• powołania jednego pełnomocnego
przedstawiciela ORPiP,

• wypłacenia „Funduszu Integracyjnego”,
• przyznania zapomóg losowych człon-

kom samorządu,
• przyznania zapomóg pośmiertnych,
• refundacji kosztów kształcenia,
• przyznania zapomogi z funduszu cha-

rytatywnego,
• wytypowania przedstawicieli do składu

komisji konkursowej na stanowisko

przełożonej pielęgniarek,
• zorganizowania nowych kursów w ra-

mach kształcenia podyplomowego
pielęgniarek i położnych,

• zorganizowania V Ogólnopolskiej Kon-
ferencji „Sterylizacja”,

• dofinansowania projektu „Bezpieczny
Personel. Bezpieczny Pacjent.”,

• przyjęcia preliminarza budżetowego na
rok 2009,

• przyjęcia planu pracy ORPiP w Katowi-
cach na rok 2009.

Sekretarz ORPiP,
Bartosz Szczudłowski

Ministerstwo Zdrowia
Departament
Pielęgniarek i Położnych

Warszawa, dnia 25 listopada 2008 r. 

W nawiązaniu do maila z dnia 23 paź-
dziernika 2008 r. w sprawie konkursu na
stanowisko pielęgniarki oddziałowej, De-
partament Pielęgniarek i Położnych
przedkłada następującą opinię. 
Kwestie związane z przeprowadzaniem
konkursu m.in. na stanowisko pielęgniarki
oddziałowej reguluje rozporządzenie Mini-
stra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19
sierpnia 1998 r. w sprawie szczegółowych
zasad przeprowadzania konkursu na nie-
które stanowiska kierownicze w publicz-
nych zakładach opieki zdrowotnej, składu
komisji konkursowej oraz ramowego regu-
laminu przeprowadzania konkursu (Dz.U.
Nr 115, poz. 749, z późn. zm.). 
Natomiast problematykę kwalifikacji za-
wodowych wymaganych na stanowisku
pielęgniarki oddziałowej określa rozpo-
rządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spo-
łecznej z dnia 29 marca 1999 r. w spra-
wie kwalifikacji wymaganych od pracow-
ników na poszczególnych rodzajach sta-
nowisk pracy w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 30, poz.
300, z późn. zm.). Zgodnie z tabelą sta-
nowiąca załącznik do tego rozporządze-
nia (poz. 28) pielęgniarką oddziałową
może zostać osoba, która ma wykształ-

cenie wyższe pielęgniarskie lub inne wyż-
sze mające zastosowanie przy udzielaniu
świadczeń w działalności podstawowej
i średnie medyczne. Ponadto, jest wyma-
gany staż pracy w szpitalu (3 lata). Z tre-
ści tego rozporządzenia wynika, że kan-
dydatem na stanowisko pielęgniarki od-
działowej może być osoba mająca wy-
kształcenie pielęgniarskie lub inne wyż-
sze mające zastosowanie przy udzielaniu
świadczeń w działalności podstawowej.
Postanowienie powyższe wskazuje na
zasadnicze wymagane wykształcenie tj.
wyższe pielęgniarskie, dopuszcza jednak
innych kandydatów jednakże pod warun-
kiem posiadania wykształcenia pielę-
gniarskiego. Za takim rozumowaniem
przemawia wykładnia celowościowa ana-
lizowanych unormowań, które nie pozwa-
lają na pełnienie stanowiska pielęgniarki
oddziałowej osobie niemającej prawa do
wykonywania zawodu pielęgniarki, a co
za tym idzie wykształcenia pielęgniarskie-
go. Należy zwrócić uwagę, że przedmio-
towe rozporządzenie nie może być
sprzeczne z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.
z 2001 r. Nr57, poz. 602, z późn. zm.),
a w szczególności z art. 11 ust. 1, zgod-
nie z którym zawód pielęgniarki może wy-
konywać osoba posiadająca prawo wy-
konywania zawodu stwierdzone przez
okręgową radę pielęgniarek i położnych. 
Jednocześnie zgodnie z § 8 rozporządze-
nia z dnia 19 sierpnia 1998 r. do konkur-

su mogą przystąpić osoby posiadające
kwalifikacje wymagane do zajmowania
danego stanowiska w publicznych zakła-
dach opieki zdrowotnej określone odręb-
nymi przepisami, w omawianym przypad-
ku będzie to niewątpliwie osoba będąca
pielęgniarką. 
Powyższa regulacja oznaczają, że w po-
stępowaniu konkursowym na stanowi-
sko pielęgniarki oddziałowej nie mogą
brać udziału osoby nieposiadające kwa-
lifikacji wymaganych do zajmowania te-
go stanowiska. Decyzję o spełnieniu po-
wyższych wymagań przez kandydatów
podejmuje komisja konkursowa powoła-
na przez właściwy podmiot tj. podmiot,
który utworzył zakład, albo kierownika
zakładu, stanowi o tym § 2 tego rozpo-
rządzenia. Tym samym do wyłącznej
kompetencji komisji konkursowej jest
rozstrzygniecie konkursu, o czym stano-
wi § 13 ust. 1 omawianego rozporządze-
nia (komisja konkursowa wybiera kandy-
data na dane stanowisko w drodze tajne-
go głosowania, bezwzględną większo-
ścią głosów). Zatem, to komisja konkur-
sowa podejmując decyzję o wyborze na
dane stanowisko, stwierdza czy kandy-
daci maja stosowne wykształcenie i do-
świadczenie wynikające z załącznika do
rozporządzenia z dnia 29 marca 1999 r. 

Jolanta Skolimowska 
Z-ca Dyrektora 

Departamentu Pielęgniarek i Położnych
www.mz.gov.pl

Opinia prawna w kwestii pełnienia funkcji pielęgniarki oddziałowej przez ratownika medycznego

▼
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Opinia  Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie zakładania opatrunków gipsowych 

Zakładanie opatrunków gipsowych sta-
nowi bardzo ważne świadczenie leczni-
cze – będące metodą leczenia, polega-
jąca na prawidłowej kwalifikacji przypad-
ku, właściwej repozycji złamania i prawi-
dłowym unieruchomieniu zgodnie z obo-
wiązującymi standardami. Nieprawidłowe
założenie opatrunku gipsowego może
skutkować zmianami biochemicznymi i fi-
zycznymi które mogą być nieodwracalne.
Dokonując analizy programów kształce-
nia podyplomowego, pielęgniarka otrzy-
muje    informacje  dotyczące postępowa-
nia z pacjentem z opatrunkiem gipsowym
w następujących poziomach kształcenia:
I Kursu Kwalifikacyjnego w Dziedzinie
Pielęgniarstwa Chirurgicznego Blok Spe-
cjalistyczny
• przygotowanie chorego do założenia

gipsu lub wyciągu,
• ułożenie chorego z opatrunkiem gip-

sowym,
• rozpoznanie  problemów  chorego po

zabiegu ortopedycznym, zaplanowa-
nie, realizowanie  i ocena interwencji,

• rozpoznanie zaburzenia krążenia ob-
wodowego i funkcji nerwów obwodo-
wych u chorego w opatrunku gipso-
wym lub na wyciągu,

• przewidywanie ryzyka wystąpienia powi-
kłań u chorego w opatrunku gipsowym,
na wyciągu i po zabiegu operacyjnym,
znajomość sposobów ich zapobiegania,

• rozpoznanie  problemów chorego po

urazie, planowanie, realizowanie  i oce-
na II Specjalizacji w Dziedzinie Pielę-
gniarstwa Chirurgicznego dla Pielę-
gniarek.

W Module  III Pielęgnowanie Pacjenta Na
Oddziale Chirurgii Urazowej i Ortopedii,
celem  modułu jest poznanie istoty zabu-
rzeń ustrojowych w obrażeniach ciała, za-
sad udzielania pierwszej pomocy i trans-
portu oraz objęcie profesjonalną opieką
chorego z różnymi obrażeniami ciała.
Wykaz umiejętności wynikowych zawiera
następujące zadania  w omawianej kwe-
stii opatrunków gipsowych:
• przygotowanie  chorego do założenia

gipsu lub wyciągu;
• ułożenie chorego z opatrunkiem gipso-

wym;
• przewidywanie  ryzyka wystąpienia po-

wikłań u chorego w opatrunku gipso-
wym, na wyciągu i po zabiegu opera-
cyjnym, znajomość  sposobów zapo-
biegania im w treści nauczania w za-
kresie chirurgii ortopedycznej znajdują
się następujące informacje z zakresu:

• podstaw fizjopatologii, statyki i biome-
chaniki narządu ruchu,

• wybranych chorób narządu ruchu,
• metod leczenia (opatrunek gipsowy,

wyciąg, redresje, blokady i nakłucia,
metody leczenia operacyjnego),

• przygotowania chorego do operacji or-
topedycznej,

• pielęgnowania chorego z kończyną na

wyciągu, z opatrunkiem gipsowym i po
zabiegu operacyjnym.

Poddając analizie program specjalizacji
dla lekarzy z ortopedii i traumatologii na-
rządu ruchu  oraz program specjalizacji
z chirurgii ogólnej w pkt 3 umiejętności
praktycznych jakie powinien posiadać le-
karz, znajduje się  czytelny zapis mówią-
cy o nabyciu umiejętności wykonywania
świadczenia medycznego: zakładanie
opatrunku gipsowego i innych opatrun-
ków unieruchamiających.
W Międzynarodowej Klasyfikacji Proce-
dur Medycznych obowiązującej podczas
wykonywania świadczeń lekarskich znaj-
duje się grupa kodów świadczeń odno-
sząca się do opatrunku gipsowego; 
• grupa kodów 93.5 Inne unieruchomie-

nie, ucisk i zabiegi przy ranie, 93.53
założenie unieruchomienia gipsowego
93.54 Założenie szyny, założenie szy-
ny z gipsem

• 97.8 Inne nieoperacyjne usunięcie
urządzenia terapeutycznego – 97.88
usunięcie unieruchomienia zewnętrzne-
go – usunięcie gipsu, usunięcie szyny 

Mając na uwadze powyższe zapisy, pielę-
gniarka  nie ma uprawnień do wykonywa-
nia świadczenia  leczniczego  jakim jest
zakładanie opatrunków gipsowych.

Grażyna Kruk-Kupiec 
Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa

www.mz.gov.pl

Śląskie Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane „Sezam”
Drogie Koleżanki i Koledzy proszę
o przekazanie wszystkim zainteresowa-
nym apelu:
Śląskie Stowarzyszenie Chorych na
Stwardnienie Rozsiane „Sezam” zwraca
się z gorącą prośbą do osób chorych i ich
rodzin oraz bliskich, aby nie zamykali się
w sobie ze swoimi problemami. Nie wstydź
się, nie obawiaj się ludzi i ich reakcji na

swoją chorobę. Jest Nas wielu, a wspólnie
łatwiej jest przetrwać trudne chwile.
Serdecznie zapraszamy na comiesięczne
spotkania Stowarzyszenia w Gliwicach-
Bojkowie w Domu Kultury przy ul. Rolni-
ków 164. Pomagamy sobie i wspieramy
się wzajemnie. Śmiejemy się i dobrze się
bawimy. Do Stowarzyszenia należą za-
równo chorzy, jak i osoby które pragną im

pomoc. Mamy w swoich szeregach za-
równo pielęgniarki,  jak i psychologów
oraz prawników. Więc nie krępuj się i nie
siedź w domu tylko dołącz do Nas…
Członek Zarządu Stowarzyszenia i Pełno-
mocny Przedstawiciel Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach 

Bogusława Dyrbuś
www.sezamsa.pl

Spotkanie Zespołu ds. pielęgniarek pracujących w sterylizacji
Na pierwsze spotkanie zespołu w roku 2009 zapraszam w dniu 27 stycznia o godzinie 1500 do siedziby OIPiP w Katowicach przy
ul. Francuskiej 16 (III piętro). Następne spotkania w roku 2009 odbędą się w terminach: 26.05, 29.09 i 24.11 o godz. 1500.
Informacji na temat działalności Zespołu można uzyskać pod numerami telefonów 0 603 111 952 lub 0 32 259 15 21.

Przewodnicząca Zespołu
Iwona Woźniak
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W dniach 24 oraz 27 listopada 2008 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbyło się uro-

czyste wręczenie dyplomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie „Pielęgniarstwa Kardiologicznego”

oraz „Pielęgniarstwa Pediatrycznego”.

Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwa Kardiologicznego” realizowana była w terminie 26 listopada 2005 roku – 25 listopada

2007 roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, była to II edycja szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie pielęgniar-

stwa.

Kierownikiem specjalizacji, a zarazem jednym z autorów programu szczegółowego, została Pani mgr Apolonia Hrycyszyn, sekreta-

rzem specjalizacji, jak również współautorem programu szczegółowego – Pani mgr Grażyna Szymura.

Do udziału w specjalizacji, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, zostało dopuszczonych 39 pielęgniarek zatrudnionych na

terenie działania OIPiP w Katowicach.

Pierwsze zajęcia miały miejsce 26 listopada 2005 roku w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu – tam też realizowane były za-

jęcia teoretyczne i praktyczne. Dzięki uprzejmości Dyrektora Generalnego Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu dr Jana Sar-

ny, część zajęć teoretycznych realizowana była właśnie w Fundacji. 

Specjalizacja zakończyła się w dniu 25 listopada 2007 roku. Po przekazaniu dokumentacji do Centrum Kształcenia Podyplomowe-

go Pielęgniarek i Położnych w Warszawie został ustalony termin egzaminu państwowego na dzień 5 września 2008 roku.

Specjalizacja w dziedzinie „Pielęgniarstwa Pediatrycznego”, była realizowana w terminie od 1 września 2006 roku – 20 marca

2008 roku w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Ligocie. Kierownikiem specjalizacji, a zarazem autorem pro-

gramu szczegółowego została Naczelna Pielęgniarka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka, Pani mgr Renata Ciemierz.

Postępowanie kwalifikacyjne odbyło się 28 sierpnia 2006 roku, do udziału w szkoleniu zakwalifikowano 49 pielęgniarek, członków

OIPiP w Katowicach.

Pierwsze zajęcia miały miejsce 15 września 2006 roku w GCZDZ w Katowicach Ligocie, gdzie odbywały się zarówno zajęcia teo-

retyczne, jak i zajęcia praktyczne. 

Specjalizacja zakończyła się w dniu 20 marca 2008 roku. Po przekazaniu dokumentacji do CKPPiP w Warszawie został ustalony

termin egzaminu państwowego na dzień 12 września 2008 roku, do którego przystąpiło 49 pielęgniarek.

Podkreślenia wymaga fakt, że była to pierwsza specjalizacja z tej dziedziny realizowana i finansowana w całości ze środków OIPiP

w Katowicach.

Hanna Dobrowolska

Specjalista ds. kształcenia podyplomowego

19grudnia 2008 roku w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach odbyło się uroczyste wręczenie dy-

plomów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty w dziedzinie „Pielęgniarstwa Epidemiologicznego”.

Do udziału w specjalizacji, na podstawie postępowania kwalifikacyjnego, zostało dopuszczonych 54 pielęgniarek i 3 położne za-

trudnione na terenie działania OIPiP w Katowicach.

Specjalizacja była realizowana w terminie od 15 września 2006 roku –15 marca 2008 roku w Górnośląskim Centrum Zdrowia

Dziecka w Katowicach Ligocie. Kierownikiem specjalizacji, a zarazem autorem programu szczegółowego została pielęgniarka epi-

demiologiczna Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach Ligocie Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Epi-

demiologicznych, Pani mgr Mirosława Malara.

Postępowanie kwalifikacyjne odbyło się 28 sierpnia 2006 roku, do udziału w szkoleniu zakwalifikowano 54 pielęgniarki i 3 po-

łożne.

Pierwsze zajęcia miały miejsce 15 września 2006 roku w GCZDZ w Katowicach Ligocie, gdzie odbywały się zarówno zajęcia teo-

retyczne, jak i zajęcia praktyczne.

Specjalizacja zakończyła się w dniu 20 marca 2008 roku. Po przekazaniu dokumentacji do CKPPiP w Warszawie został ustalony

termin egzaminu państwowego na dzień 28 października 2008 roku, do którego przystąpiło 57 osób.

Podkreślenia wymaga fakt, że była to pierwsza specjalizacja z tej dziedziny realizowana i finansowana w całości ze środków OIPiP

w Katowicach.

Warto również podkreślić, że w tym samym dniu gościłyśmy w siedzibie Izby, nasze pielęgniarki i położne uczestniczki tej samej

specjalizacji, która organizowana była przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Śląskim Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach

pod kierunkiem Naczelnej Pielęgniarki Centrum Pediatrii i Onkologii w Chorzowie, Pani mgr Moniki Kukułka.

Hanna Dobrowolska

Specjalista ds. kształcenia podyplomowego

Sprawozdania z wręczenia dyplomów specjalisty
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Izba Porodowa w L´dzinach powsta∏a
w lutym 1951 roku i jest ostatnià takà pla-

cówkà w Polsce. DziÊ w wielu krajach reakty-
wuje si´ oÊrodki porodowe prowadzone
przez po∏o˝ne i sà one refundowane przez
paƒstwo. W Polsce odwrotnie – nowe zarzà-
dzenie Narodowego Funduszu Zdrowia, sta-
wiajàce takie same wymogi organizacyjne
wobec izby jak wobec placówek szpitalnych,
spowoduje jej zamkni´cie. W L´dzinach,
w przyjaznych, domowych warunkach uro-

dzi∏o si´ w wiele tysi´cy dzieci. W Izbie ka˝-
da kobieta traktowana jest w sposób wyjàt-
kowy. Poród jest wydarzeniem rodzinnym,
ojciec dziecka i bliscy sà serdecznie przyjmo-
wani. Po∏o˝ne prowadzà Szko∏´ Rodzenia
(od 1997 roku) i swojà uwa˝nà opiekà ota-
czajà kobiety ju˝ w czasie cià˝y. Tak˝e po po-
rodzie m∏ode mamy mogà znaleêç tam po-
moc i rad´. Personel Izby tworzà po∏o˝ne
z wieloletnim sta˝em, oddane swej pracy
i wcià˝ doskonalàce swoje umiej´tnoÊci.

Dlatego te˝ poród w Izbie Porodowej jest
bezpieczny. Dzi´ki swej wiedzy i doÊwiad-
czeniu po∏o˝ne potrafià zdiagnozowaç sytu-
acje wymagajàce nadzoru lekarskiego i pod-
jàç odpowiednie kroki. 

Placówka otrzyma∏a szereg wyró˝nieƒ.
W 2001 r. wyró˝nienie w Akcji Rodziç po
Ludzku, a w 2006 r. II miejsce w skali ca∏e-
go kraju. W tym samym roku (2006) po∏o˝-
ne otrzyma∏y tytu∏y Anio∏ów. Od 2000 roku
utrzymuje si´ wysoka liczba odebranych po-
rodów w Izbie Porodowej. W 2000 r. – 159;
2001 r. – 189; 2002 r. 177; 2003 r. - 149;
2004 r. – 124; 2005 r. – 141, 2006 r. – 118;
2007 r. – 145. W latach 2000-2008 (do 15
listopada) odes∏ano do szpitala tylko 83 ro-
dzàce kobiety.

Ilona Czok ● Położna
Anna Wójcik Ścierska ● Położna

Izba Porodowa w Lędzinach

Stanowisko zespołu ds. Położnych w sprawie kontraktowania świadczeń w Izbie Porodowej w Lędzinach

Zespół ds. Położnych przy Okręgowej
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach wyraża sprzeciw wobec likwidacji
Izby Porodowej w Lędzinach.
Jako położne jesteśmy dalece zaniepo-
kojone faktem, iż Narodowy Fundusz
Zdrowia zamierza zrezygnować z kon-
traktowania usług w w/w placówce. 
Jest to jedyne miejsce w Polsce, alterna-
tywne dla szpitala, które zapewnia rodzą-
cej odbycie porodu w atmosferze ciszy
i spokoju, gdzie rodząca kobieta może
bez przeszkód wsłuchać się w rytm wła-
snego ciała. Ponadto miejsce to, zapew-

nia rodzącej ciągłość opieki od przyjęcia,
poprzez poród i połóg, co sprzyja pozy-
tywnym relacjom na płaszczyźnie położ-
na-rodząca i zapewnia komfort psychicz-
ny przyszłym mamom. Poród prowadzo-
ny siłami natury przy krytycznym doborze
pacjentek i odpowiednim przygotowaniu
rodzącej jest bezpieczną formą opieki
położniczej o czym świadczą statystyki
Izby Porodowej. Placówki takie (zakłada-
jąc, że będzie się ich tworzyć więcej) mo-
gą z powodzeniem odciążyć szpitale i kli-
niki od porodów fizjologicznych, a co za
tym idzie, lepiej wykorzystać siły i środki

dla rodzących wymagających specjali-
stycznej opieki. Stwarza się tym samym
alternatywę dla kobiet, które nie chcą by
ich dzieci przyszły na świat w szpitalu. 
Poród w Domu Narodzin jest znaną prak-
tyką w krajach Unii Europejskiej, takich
jak Niemcy, Austria, Wielka Brytania czy
Holandia. 
Uważamy, że system finansowania powi-
nien być tak zorganizowany aby uwzględ-
niał również pozaszpitalne miejsce do
porodu. 
Przewodnicząca Zespołu ds. Położnych

mgr Joanna Kuźnik

Katowice, dnia 27 listopada 2008 r.

Elźbieta Buczkowska
Prezes NRPiP

Beata Cholewka
Dyrektor Departamentu
Pielęgniarek i Połoźnych MZ

Adam Matusiewicz
II Wicewojewoda
Śląski Urząd Wojewódzki

W związku z niebezpieczeństwem za-
mknięcia Izby Porodowej w Lędzi-

nach w imieniu środowiska położnych
zwracam się z uprzejmą prośbą o podję-
cie działań na rzecz utrzymania ostatniej
Izby Porodowej w Polsce. To dla mnie
ogromny zaszczyt, że położne reprezen-
tujące naszą korporację zawodową, dzia-
łają sprawnie, a jakość świadczonych
przez nie usług oceniana jest przez pa-
cjentki bardzo wysoko. Tym bardziej nale-
ży dołożyć wszelkich starań, by funkcjo-

nująca dotychczas Izba Porodowa mogła
utrzymać się z zakresem swoich świad-
czeń na rynku usług medycznych. Biorąc
pod uwagę europejski trend na rzecz po-
rodów fizjologicznych, pozbawienie ko-
biet miejsca do porodu zgodnego z ich
potrzebami, byłoby ogromną stratą.
Izba Porodowa w Lędzinach istnieje od
1951 roku. Od tego czasu rozwinęła swo-
ją działalność m.in. poprzez organizację
Szkoły Rodzenia. Otrzymała też wiele wy-
różnień, m.in. wyróżnienie Akcji Rodzić po
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Ludzku, a jej pracownicy uzyskali honoro-
we tytuły Aniołów. Od 2000 roku przyjmo-
wanych jest co najmniej 100 porodów fi-
zjologicznych rocznie, podam tylko, że
w roku 2001 było ich 189, a w roku 2002
– 177. Jednocześnie sprawna organizacja
Izby pozwala każdorazowo w sytuacji za-
grożenia zdrowia pacjentki lub dziecka
odesłać kobietę i dziecko do szpitala. 
Zagrożenie likwidacją Izby Porodowej nie
istnieje w wyniku błędów merytorycznych
czy zaniedbań personelu, lecz z powodu
braku odpowiednich uregulowań praw-
nych. Aktualnie wymaga się, by Izba Poro-
dowa funkcjonowała podobnie jak w szpi-
tal, co skutkowałoby koniecznością posia-
dania  sali operacyjnej. Biorąc pod uwa-
gę, że Izba Porodowa z założenia jest

miejscem do odbywania porodów fizjolo-
gicznych, konieczność zorganizowania
sali operacyjnej wydaje się mało prawdo-
podobna. Pociąga za sobą przede
wszystkim wysokie koszty organizacji
i sprzętu, co najprawdopodobniej posta-
wiłoby inwestycję pod znakiem zapytania.
W sytuacjach zagrożenia zdrowia pacjent-
ka zawsze w odpowiednim czasie zostaje
przewieziona do szpitala. Położne to oso-
by odpowiedzialne i kompetentne do
opieki nad kobietą rodzącą, przygotowa-
ne bardzo dobrze w procesie kształcenia
do przyjmowania porodów fizjologicz-
nych. Potrafią profesjonalnie zadbać za-
równo o mamę, jak i nowonarodzone
dziecko. Poród przebiega w określonych
fazach, w stosownym czasie i nawet na-

głe, niespodziewane porody nie są zasko-
czeniem dla położnych.  
Dlatego też uprzejmie proszę o pomoc
i wsparcie w utrzymaniu ostatniej Izby Po-
rodowej w Polsce. Możemy być dumni, iż
przez tyle lat to województwo śląskie
szczyciło się posiadaniem Izby, bo wła-
śnie tutaj kobiety mają możliwość przyjmo-
wania na świat swojego dziecka w nieco-
dziennej atmosferze: braku pośpiechu,
życzliwości i pełnego oddania.
Licząc na wsparcie i życzliwość bardzo
proszę o podjęcie działań, które pomogą
utrzymać Izbę Porodową w Lędzinach.

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca ORPiP w Katowicach

Mariola Bartusek

Katowice, dnia 16 grudnia 2008 r.

Ewa Kopacz
Minister Zdrowia

Szanowna Pani Minister
Środowisko śląskich położnych, działające
w Zespole ds. położnych przy Okręgowej
Izbie Pielęgniarek i Położnych w Katowi-
cach, Oddziale Wojewódzkim Polskiego To-
warzystwa Położnych w Katowicach oraz
stowarzyszeniu Niezależna Inicjatywa Rodzi-
ców i Położnych „Dobrze Urodzeni”, zwraca
się do Pani Minister o niezwłoczną pomoc
w umożliwieniu dalszego świadczenia usług
dostępnych nieodpłatnie w ramach ubez-
pieczenia zdrowotnego przez jedyną działa-
jącą obecnie w Polsce w oparciu o kontrakt
z NFZ Izbę Porodową w Lędzinach (wcho-
dzącą w skład MZOZ w Lędzinach).
Rzecznik prasowy Śląskiego Oddziału
NFZ udziela mediom informacji, że nie ma
możliwości podpisania kontraktu na przy-
szły rok z Izbą, powołując się na zapisy za-
rządzenia nr 32/2008/DSOZ Prezesa
NFZ, stawiające szpitalom wymóg, by po-
siadały salę do cięcia cesarskiego.
Pragniemy jednak zwrócić uwagę Pani Mi-
nister na fakt, iż z samej definicji izba poro-
dowa nie jest szpitalem, ani oddziałem po-
łożniczym funkcjonującym w ramach szpi-
tala. Niespodziewane uzależnianie przez
NFZ zakontraktowania świadczeń udziela-
nych przez Izbę od spełnienia przez nią wy-
mogów stawianych szpitalom nie znajduje
uzasadnienia na gruncie obowiązujących
przepisów, stanowi też zaprzeczenie do-
tychczasowej, wieloletniej praktyki publicz-
nego płatnika. Do chwili obecnej funkcjo-
nowanie Izby pozostawało w zgodzie z pkt.

V.2. Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Mi-
nistra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać pod względem fa-
chowym i sanitarnym pomieszczenia i urzą-
dzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr
213, poz. 1568 ze zm.). Przepis ten mówi
o konieczności zapewnienia dla zespołu
porodowego Sali operacyjnej. 
W ostatnich latach salę taką zapewniały dwa
pobliskie szpitale: Wojewódzki Szpital Spe-
cjalistyczny Nr 1 im. Prof. Józefa Gasińskie-
go w Tychach oraz Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Nr 1 im.
św. Karola Boromeusza w Mysłowicach.
Być może mamy w tej sprawie do czynienia
z luką prawną, nie ujęciem w regulacjach
NFZ istniejącej od dziesięcioleci, sprawdzo-
nej i dobrze funkcjonującej formy organiza-
cyjnej, jaką jest lędzińska Izba Porodowa.
Niemniej jak dotąd nie stanowiło to prze-
szkody w zawarciu przez NFZ kontraktu
z Izbą Porodową. Skoro więc Fundusz nie
zmienił warunków kontraktowania świad-
czeń, wypowiedzi jego rzecznika o braku
możliwości podpisania kontraktu odbieramy
jako zaskakujące i całkowicie niezrozumiałe.
Chcemy z całą powagą podkreślić, że –
zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r.
o zawodach pielęgniarki i położnej – po-
łożne mają pełne kompetencje do samo-
dzielnego przyjmowania porodów niepowi-
kłanych. Jednocześnie ani wyżej wymie-
niona ustawa, ani ustawa z dnia 27 sierp-
nia 2004 r. o świadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze środków publicz-
nych nie zawierają zapisów ograniczają-
cych miejsce, warunki czy formy organiza-
cyjne, w jakich położne mogą udzielać
świadczeń w tym zakresie. Natomiast Dy-
rektywa 2005/36/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r.
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodo-
wych w art. 42.2. nakłada na państwa
członkowskie obowiązek zagwarantowania
położnym możliwości podjęcia i wykonywa-
nia m.in. działalności polegającej na samo-
dzielnym przyjmowaniu porodów normal-
nych. Zaś artykuł 15 ust. 4 pkt 15 ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych stanowi,
że „świadczeniobiorcy zapewnia się i finan-
suje ze środków publicznych, na zasadach
i w zakresie określonym w ustawie, opiekę
nad kobietą w okresie ciąży, porodu i poło-
gu”. Opiekę taką świadczy właśnie Izba Po-
rodowa w Lędzinach – nowoczesna pla-
cówka z wieloletnią tradycją, ciesząca się
doskonałą opinią kobiet i ich rodzin. Nad-
mieniamy, że o jakości opieki świadczonej
przez Izbę pozytywnie wyraża się (także
w mediach) dr hab. n. med. Prof. nadzw.
SUM Anita Olejek – Konsultant Wojewódz-
ki w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii.
Izba Porodowa w Lędzinach oferuje edu-
kację i wsparcie w okresie ciąży, dzięki
czemu – po przygotowaniu w działającej
w strukturze tego samego MZOZ-u Szkole
Rodzenia, kobiety mogą urodzić „siłami
natury”, pod opieką wykwalifikowanych
położnych i w obecności bliskich osób.
Brak kontraktu z NFZ dla Izby Porodowej
w Lędzinach – jedynego działającego
obecnie w Polsce pozaszpitalnego miej-
sca porodu, gdzie kobiety mogą rodzić
nieodpłatnie – będzie z jednej strony wy-
raźnym znakiem, że w Polsce uniemożliwia
się położnym pełne i samodzielne realizo-
wanie swoich kompetencji, z drugiej – bę-
dzie wyrazem odejścia od zasad solidarno-
ści społecznej i równego dostępu do
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świadczeń. Kobietom, które zdecydowane
będą rodzić poza szpitalem pozostanie je-
dynie korzystanie z usług świadczonych
przez położne za pełną odpłatnością. 
O społecznym zapotrzebowaniu na taki
rodzaj opieki okołoporodowej świadczy
blisko 1900 podpisów złożonych dotych-
czas pod petycją zawierająca prośbę
o podjęcie decyzji, która umożliwi Izbie
Porodowej w Lędzinach dalszą działal-
ność na rzecz matek i dzieci, skierowaną
do Pani Minister i Pana Prezesa Jacka
Paszkiewicza. 
Świadczy o nim także rosnąca liczba po-
rodów domowych (co roku kilka tysięcy
kobiet decyduje się urodzić dziecko w do-
mu, pod opieką położnej). Dzieje się tak,
ponieważ kobiety oczekują od położnych
i lekarzy takiej opieki okołoporodowej,
której będą podmiotem, zindywidualizo-
wanego podejścia i jednocześnie zapew-
nienia możliwości rodzenia w możliwie
najbardziej naturalny, niezmedykalizowa-
ny sposób. 
Natomiast my, położne, opierając się na
prawodawstwie Unii Europejskiej oraz do-
robku medycyny opartej na dowodach,
oczekujemy, że nadal będziemy mogły
w pełni samodzielnie sprawować opiekę
nad kobietą w czasie ciąży niepowikłanej,
porodu i połogu.
Chcemy podkreślić, że w miejscach takich
jak Izba Porodowa w Lędzinach położne
korzystają z nowoczesnych możliwości
diagnostycznych, co umożliwia odróżnie-
nie patologii od fizjologii i, w razie zaistnie-
nia takiej potrzeby, sprawne skierowanie
pacjentki do ośrodka o wyższym stopniu
referencyjności. Chcemy też zwrócić uwa-
gę Pani Minister na fakt, że nastawiona na
wspieranie naturalnego porodu, mało
zmedykalizowana opieka jest tańsza i nie-
jednokrotnie bardziej efektywna od tej
skoncentrowanej w szpitalach. Dziwi więc
fakt, że decyzje podejmowane przez insty-
tucje odpowiedzialne za kształt opieki oko-
łoporodowej w Polsce zmierzają de facto
do wyeliminowania możliwości świadcze-
nia takich usług przez publiczny zakład
opieki zdrowotnej nie będący szpitalem,
mimo że jest na nie duży popyt, ogranicza-
jąc się do zawierania kontraktów z ośrod-
kami sprawującymi opiekę droższą, obar-
czoną większym ryzykiem powikłań i nie-
jednokrotnie, niestety, nienajlepiej ocenia-
ną przez same rodzące.
W związku z tym zwracamy się do Pani Mi-
nister, jako organu nadzorującego Narodo-
wy Fundusz Zdrowia, z prośbą o:
• pilne zbadanie legalności dotychczaso-

wych decyzji NFZ dotyczących Izby Po-
rodowej (w szczególności o wyjaśnie-
nie, na jakiej podstawie prawnej publicz-
ny płatnik - Śląski Oddział Wojewódzki
NFZ zawierał kontrakty i finansował w la-
tach ubiegłych świadczenia udzielane
przez Izbę Porodową – jednostkę orga-
nizacyjną MZOZ w Lędzinach)

• przekazanie informacji w sprawie możli-
wości zawarcia kontraktu z NFZ przez
Izbę Porodową w Lędzinach na dotych-
czasowych warunkach i zasadach, oraz

• stanowiska na temat zasadności stosowa-
nia do Izby Porodowej wymogów określo-
nych w zarządzeniu 32/2008/DSOZ Pre-
zesa NFZ – w kontekście zapisów przywo-
łanych wcześniej ustaw i Dyrektywy.

Szanowna Pani Minister w wielu krajach
Unii Europejskiej podejmowane są decy-
zje o wspieraniu rozwoju i refundowaniu
„domów narodzin”, działających na po-
dobnych zasadach jak lędzińska Izba Po-
rodowa. Wychodzą one naprzeciw ocze-
kiwaniom rodzących kobiet, które chcą
mieć prawo wyboru miejsca do porodu.
Mamy głęboką nadzieję, że Pani Minister
będzie inicjatorką powstania przepisów
prawnych, na mocy których także polskie
położne praktykujące w kraju będą mogły
zakładać kolejne takie miejsca, by służyć
opieką kobietom niepowikłanej ciąży
i przyjmować porody, a udzielane przez
nie świadczenia będą kontraktowane
przez NFZ. Prosimy Panią o wsparcie dla
działań w tym zakresie i oczekujemy, że
podejmie Pani działania i nie dopuści Pa-
ni do zamknięcia jedynej takiej placówki
w Polsce. 
Jednocześnie chcemy wyrazić zdecydo-
wany sprzeciw wobec niczym nieuzasad-
nionych wypowiedzi podających w wątpli-
wość jakość świadczeń udzielanych
przez Izbę Porodową w Lędzinach. Sta-
nowczo podkreślamy, że pojawiające się
w medialnych wypowiedziach urzędni-
ków NFZ zarzuty dotyczące rzekomego
braku bezpieczeństwa kobiet rodzących
i ich nowonarodzonych dzieci w Izbie Po-
rodowej nie znajdują potwierdzenia w fak-
tach, godzą w dobre imię położnych i bu-
dzą zdecydowany sprzeciw naszego śro-
dowiska zawodowego. W Izbie Porodo-
wej w Lędzinach rocznie odbywa się
średnio 150 porodów. W ciągu ostatnich
8 lat transferem do szpitala objęto nie-
spełna 7% pacjentek. Przez wszystkie la-
ta istnienia Izby (czyli od 1951 r.) nie zda-
rzył się tam żaden poród zakończony
śmiercią matki ani dziecka. Izbę prowa-
dzą kompetentne, doświadczone położ-

ne, które realizują swoje zawodowe
uprawnienia w poczuciu odpowiedzialno-
ści za życie matki i dziecka i nie mylą sa-
modzielności zawodowej z bezmyślną sa-
mowolą. Kobiety, które chcą rodzić
w Izbie, poddawane są wnikliwemu scre-
eningowi podczas ciąży. Każdy objaw
ewentualnej patologii w przebiegu poro-
du jest przez położne analizowany i w ra-
zie potrzeby kobiety są natychmiast
(w ciągu 10-15 min.) przewożone do naj-
bliższego szpitala (Tychy, Mysłowice), po
uprzednim powiadomieniu oddziału, aby
przygotował salę operacyjną. Opisany
sposób działania jest zgodny z procedu-
rami stosowanymi w wielu tego typu
ośrodkach w innych krajach Unii Europej-
skiej, opracowanymi na podstawie wyni-
ków badań naukowych i rekomendacji
Światowej Organizacji Zdrowia. W 2006
r. Izba uzyskała II miejsce w rankingu Ak-
cji „Rodzić po Ludzku” i otrzymała, na
podstawie wielu opinii matek, nagrodę
„Anioły Rodzić po Ludzku”. 
Dalsze rozpowszechnianie informacji
o rzekomym niebezpieczeństwie, na jakie
narażają siebie i swoje dzieci kobiety ro-
dzące lub chcące rodzić w Izbie Porodo-
wej w Lędzinach nie tylko nadszarpnie re-
putację tej znakomitej placówki, ale także
odbije się negatywnie na wizerunku zawo-
du położnej. Żądamy natychmiastowego
zaprzestania rozpowszechniania tych bez-
podstawnych i krzywdzących opinii przez
przedstawicieli organów decydujących
o kształcie opieki zdrowotnej w Polsce,
a do Pani Minister zwracamy się z prośbą
o podjęcie szybkich i zdecydowanych
działań w celu umożliwienie polskim położ-
nym wykonywania po 1 stycznia 2009 r.
swojego zawodu także w izbach porodo-
wych lub domach narodzin, na podstawie
kontraktu zawartego z NFZ.
Odpowiedź prosimy skierować na adres
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach.

Z poważaniem
Wiceprzewodnicząca Okręgowej Izby 

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
mgr Joanna Kuźnik

Przewodnicząca Oddziału Wojewódzkiego
Polskiego Towarzystwa Położnych

w Katowicach
dr n. med., położna Ewa Tobor

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 
Niezależnej Inicjatywy 

Rodziców i Położnych „Dobrze Urodzeni”
Katarzyna Oleś
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Zespół ds. Pielęgniarek Pracujących w Sterylizacji działający 
w ramach Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach zaprasza na

VI Ogólnopolską Konferencję „Sterylizacja”
która odbędzie się w dniu 27.03.2009 r. o godzinie 900 w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49 a (Dom Lekarza). 

Tematyka Konferencji będzie obejmowała następujące zagadnienia:
• trendy w działaniach działu dezynfekcji i sterylizacji medycznej,
• elektroniczny system monitoringu zanieczyszczeń,
• walidacja procesów sterylizacji i dezynfekcji w szpitalnych działach Centralnej Sterylizacji,
• ustawa o wyrobach w praktyce Centralnej Sterylizacji,
• dezynfekcji termiczna wody jako skuteczna metoda zwalczania bakterii Legionella,
• system dezynfekcji dwutlenkiem chloru ClO2 do zwalczania bakterii Legionella w ciepłej i zimnej wodzie użytkowej,
• zakażenia szpitalne – niebezpieczne zagrożenie,
• promocja zdrowia.
Osoby, które wezmą udział w Konferencji otrzymają certyfikat. Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Zgłoszenia należy
wysyłać listownie do 6 marca 2009 na adres:
Iwona Woźniak
SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice
z dopiskiem Konferencja „Sterylizacja”.
Zgłoszenie można przesłać faksem: 0 32 255 50 52
W zgłoszeniu proszę podać: imię i nazwisko, nazwa zakładu pracy, adres zakładu pracy oraz numer telefonu kontaktowego.
Zgłoszenie dostępne na stronie Izby: www.izbapiel.katowice.pl
Informacji udziela:
Iwona Woźniak – 0 32 259 15 21 lub tel. kom. 0 603 111 952 

Serdecznie zapraszam
Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarek Pracujących w Sterylizacji

Iwona Woźniak

Program VI Konferencji Naukowo-szkoleniowej o Sterylizacji

Czas Temat Wykładowca

830 – 900 Rejestracja uczestników

900 – 910 Przywitanie uczestników i otwarcie Konferencji naukowo-szkoleniowej mgr Iwona Woźniak

910 – 940 Postawy kobiet wobec badań profilaktycznych i wiedza mgr Iwona Woźniak

o chorobach nowotworowych narządów kobiecych Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego SUM, Katowice

940 – 1040 System dezynfekcji dwutlenkiem chloru CLO2 do zwalczania mgr inż Dorota Kolarczyk

bakterii Legionella w ciepłej i zimnej wodzie użytkowej Grundfos Pompy Sp. z o.o., Poznań

– Oxiperm Prol

1040 – 1140 Walidacja procesów sterylizacji i dezynfekcji dr inż Paweł Komender

w szpitalnych działach Centralnej Sterylizacji Komender Technologies, Podkowa Leśna

1140 – 1210 Ustawa o wyrobach w praktyce Centralnej Sterylizacji mgr Grażyna Dudzińska

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Barbary, Sosnowiec

1210 – 1240 Przerwa na kawę

1240 – 1340 Dezynfekcja termiczna wody jako skuteczna metoda mgr Barbara Kowalczyk

zwalczania bakterii Legionella Alfa Laval, Łódź

1340 – 1400 Trendy w działaniach działu dezynfekcji i sterylizacji medycznej mgr Danuta Broncel-Czekaj

Szpital Miejski, Siemianowice Śląskie

1400 – 1440 Elektroniczny system monitoringu zanieczyszczeń mgr Anna Bojanowska-Juste

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań

1440 – 1520 Zakażenia szpitalne – niebezpieczne zagrożenie mgr Beata Ochocka

Konsultant Krajowy 

w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego, Katowice

1520 – 1620 Występ artystyczny

1620 – 1630 Podsumowanie i zakończenie konferencji
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Przeczytaj w internecie

Zespół ds. Promocji Zdrowia przy Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu zaprasza na

II Śląską Konferencję Szpitali Promujących Zdrowie
która odbędzie się 30.03.2009 roku w Zabrzu w Teatrze Nowym, ul. Plac Teatralny 1

Konferencja będzie obejmowała tematykę z zakresu szeroko pojętej promocji zdrowia. 
Tematy sesji:
1. Edukacja zdrowotna pacjenta i jego rodziny jako integralna część procesu terapeutycznego.
2. Działania edukacyjno-zdrowotne podejmowane na rzecz pracowników służby zdrowia.
3. Promocja zdrowia skierowana do lokalnej społeczności.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Osoby, które wezmą udział w konferencji otrzymają certyfikat.
Rozpoczęcie konferencji o godzinie 900. Rejestracja uczestników od godziny 800.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mail: promocjazdrowia@sccs.pl do dnia 15 marca 2009 r.
Zgłoszenie winno zawierać: 

Nazwisko i imię

Miejsce pracy

Zawód

Funkcja

Telefon kontaktowy

Uczestnictwo bierne (czynne).
Osoby chcące czynnie uczestniczyć w konferencji powinny streszczenie wykładu przesłać do dnia 1 marca 2009 roku na adres
e-mail: bkrymska@op.pl
Ilość miejsc ograniczona.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem 0 501 330 380 lub na stronie internetowej www.sccs.pl

Z poważaniem 
Bożena Krymska

Przeczyt@j 
w

internecie

• Komunikat w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na 2009 rok w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

oraz opieka paliatywna i hospicyjna. www.mz.gov.pl
• Informacja o spotkaniach przedstawicieli Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Fundu-

szu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia. www.izbapiel.org.pl
• Odpowiedź Zastępcy Prezesa ds. Medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie pism świadczeniodawców i Naczel-

nej Izby Pielęgniarek i Położnych o uwzględnienie w kontraktowaniu świadczeń zdrowotnych na 2009 rok w rodzajach: świad-

czenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna wyjaśnień NIPiP z dnia 07.11.2008 r. www.nfz.gov.pl
• Prośba NIPiP do NFZ o wydłużenie terminu składania wniosków ofertowych w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w zakre-

sie świadczeń pielęgniarki POZ, świadczeń położnej POZ. www.izbapiel.org.pl
• Stanowisko w sprawie uwag pielęgniarek i położnych zgłoszonych do projektów ustaw zdrowotnych, przekazane w odpowie-

dziach udzielonych przez Ministra Zdrowia okręgowym izbom pielęgniarek i położnych w Łodzi, w Gdańsku, w Pile, w Suwałkach,

w Nowym Sączu i w Tarnowie. www.mz.gov.pl
• Stanowisko w sprawie wdrożenia Międzynarodowej Klasyfikacji Pielęgniarskiej (ICNP) do praktyki. www.ptp.na1.pl,

www.izbapiel.org.pl i www.izbapiel.katowice.pl
• Stanowisko w sprawie kontynuowania profesjonalnego rozwoju w pielęgniarstwie (CPD)jako elementu kształcenia ustawicznego.

www.ptp.na1.pl i www.izbapiel.org.pl
• Stanowisko w sprawie wdrożenia Procesu Bolońskiego do kontynuowania procesu rozwoju zawodowego w pielęgniarstwie (CPD).

www.ptp.na1.pl
• Informacja na temat realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. www.izbapiel.org.pl
• Pismo Pani Prezes NRPiP Elżbiety Buczkowskiej do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

• Komunikat Prasowy w sprawie Międzynarodowej Konferencji „Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) 

jako narzędzie profesjonalnej opieki”. www.izbapiel.org.pl
• VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Rola Pielęgniarki Naczelnej i Oddziałowej w profilaktyce zakażeń szpitalnych”, 

Warszawa, 12-13 marca 2009 roku. www.izbapiel.org.pl
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Krystyna Klimaszewska ● Pielęgniarka, mgr pedagogiki socjalnej, specjalista organizacji i zarządzania
w pielęgniarstwie, Szpital Rejonowy w Raciborzu

Sprawozdanie z Konferencji 
„Działania edukacyjne w profilaktyce 
nowotworu piersi i nowotworu szyjki macicy”
W teraêniejszym Êwiecie nadesz∏a po-

trzeba wprowadzenia przez ka˝dego
cz∏owieka zmian w stylu ˝ycia i kszta∏towa-
nia zachowaƒ sprzyjajàcych zdrowiu. Wi´k-
szoÊç zaburzeƒ i chorób wyst´pujàcych
u wspó∏czesnych ludzi jest efektem wadliwe-
go stylu ˝ycia i niedostatku zachowaƒ proz-
drowotnych. Nad zdrowiem trzeba praco-
waç a praca ma charakter pedagogiczny, któ-
rej zamiarem jest wykszta∏cenie trwa∏ych na-
wyków higieniczno-kulturowych, odpo-
wiednich postaw wobec kwestii zdrowia fi-
zycznego i psychicznego oraz pewne kwan-
tum wiedzy i umiej´tnoÊci. Postawy i zacho-
wania nie sà wy∏àcznie osobistym dorob-
kiem jednostki, ale wynikiem pot´˝nego od-
dzia∏ywania czynników jak: obyczajowoÊç,
tradycje, wierzenia. Jako ˝e negatywny sto-
sunek cz∏owieka do w∏asnego zdrowia wià˝e
si´ z celami wychowania zdrowotnego i do-
brem samej jednostki, wa˝na si´ staje umie-
j´tnoÊç modyfikacji ju˝ istniejàcych z∏ych na-
wyków. Bodêcem do tego sà najcz´Êciej -
przemiana wewn´trzna zwiàzana z zaistnie-
niem choroby u danej jednostki oraz wp∏yw
Êrodowiska zewn´trznego. 

Propagowanie zachowaƒ zdrowotnych
jest jednym z podstawowych celów edukacji
zdrowotnej. I takà edukacj´ nale˝y rozpo-
czynaç od najm∏odszych lat. W wyniku ta-
kich rozwa˝aƒ, 29 listopada 2009 r. Ko∏o
Polskiego Towarzystwa Piel´gniarskiego
w Raciborzu zorganizowa∏o konferencj´ po-

Êwi´conà profilaktyce nowotworów kobie-
cych, do których niewàtpliwie nale˝y nowo-
twór piersi i szyjki macicy.

W konferencji wzi´li udzia∏ liczni goÊcie,
mi´dzy innymi prezydent miasta, dyrektor
szpitala, dyrektorzy szkó∏ gimnazjalnych i li-
cealnych, pedagodzy szkolni oraz m∏odzie˝
p∏ci ˝eƒskiej. Komitet organizatorski w sk∏a-
dzie: dr Krystyna Trela – radioterapeuta,
pracownik Instytutu Onkologii w Gliwi-
cach, mgr Krystyna Klimaszewska, Beata
Wysoczaƒska-Skroban, i Halina Jedynak
pracujà w Kole PTP od dawna, realizujàc
z sukcesem pomys∏y edukacyjne.

Jako, ˝e profilaktyka – jest dzia∏aniem
prowadzàcym do wzbogacenia wiedzy na te-
mat chorób nowotworowych, oraz wspo-
maga obecnie prowadzone badania przesie-
wowe (mammografia) w kierunku wczesne-
go wykrycia raka piersi, badania cytologicz-
ne, regularnoÊç w poddawaniu si´ bada-
niom, pozwalajà na wczesne wykrycie raka. 

Program przygotowany zosta∏ dla m∏o-
dzie˝y raciborskiej, g∏ównie m∏odych kobiet,
i umo˝liwi∏ zdobycie pewnego kwantum wie-
dzy na temat chorób cywilizacyjnych oraz po-
zwoli∏ na przeprowadzenie samooceny piersi.
Ku mi∏emu zaskoczeniu przyby∏o ponad 200
osób. Program konferencji mia∏ na celu profi-
laktyk´ chorób cywilizacyjnych i spo∏ecznych,
promowanie edukacji zdrowotnej w szerokim
tego s∏owa znaczeniu, g∏ównie w profilaktyce
raka piersi i szyjki macicy.

W ramach podj´tych dzia∏aƒ edukacyj-
nych przedstawiono:
• wyk∏ad dla uczestników, majàcy na celu

zwi´kszenie wiedzy o chorobach piersi,
ich przyczynach i znaczeniu badaƒ profi-
laktycznych,

• projekcj´ filmowà o technikach palpacyj-
nego samobadania piersi,

• zorganizowano warsztaty szkoleniowe dla
osób korzystajàcych z programu, przy za-
stosowaniu projekcji filmowej oraz çwi-
czeƒ na fantomach z guzkami piersi,

• wyk∏ad dla uczestników, majàcy na celu
zwi´kszenie wiedzy o chorobach kobie-
cych, ich przyczynach i znaczeniu badaƒ
profilaktycznych,

• projekcj´ filmowà o nowotworach szyjki
macicy.

Uczestnicy programu otrzymali bezp∏atne
materia∏y informacyjne.
Oczekiwane rezultaty w ramach zorga-
nizowanej konferencji:
1. Redukcja odsetka zgonów spowodowa-

nych nowotworem piersi i szyjki macicy.
2. Wczesne wykrycie raka piersi i szyjki macicy.
3. Przestrzeganie rygorów badaƒ przesiewo-

wych – znacznie zredukowanie iloÊci zgo-
nów przez te nowotwory.

4. Wczesne wykrywanie raka piersi przez
wykonywanie badaƒ diagnostycznych,
palpacyjnego badania piersi i samobada-
nia oferuje kobietom najlepszà mo˝liwoÊç
redukowania wskaênika umieralnoÊci.

5. Wczesne wykrywanie raka szyjki macicy
przez wykonywanie regularnych badaƒ
cytologicznych pozwala na szybkà inter-
wencj´ w przypadku zagro˝enia zdrowia.

6. Comiesi´czne samobadanie piersi daje
szans´ na wykrycie guzka, który jest jesz-
cze ma∏y.

7. Guzek nowotworowy, który nie zosta∏
ujawniony w badaniu mammograficznym
mo˝e zostaç wykryty przez uÊwiadomio-
nà kobiet´ zanim zostanie wykonana na-
st´pna mammografia.

8. Wczesne badania przesiewowe dla raka
piersi i szyjki macicy ratujà ˝ycie tysiàcu
kobietom ka˝dego roku.
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9. Szybkie zdiagnozowanie choroby cywili-
zacyjnej, nowotworowej.

10. Branie odpowiedzialnoÊci za swoje de-
cyzje ku zdrowiu.

11. Umo˝liwienie uczestniczàcej w konfe-
rencji m∏odzie˝y raciborskiej zdobycia
pewnego kwantum wiedzy na temat

chorób, które sprawiajà im problem; lub
w przypadku nie posiadania istotnej
wiedzy w tym zakresie.

Konferencja zakoƒczy∏a si´ warsztatami
na temat wykrywania guzków na fanto-
mach piersi. Uczestnicy konferencji byli

zadowoleni z uzyskania pewnych umiej´t-
noÊci oraz potwierdzali w wypowiedziach
sensownoÊç takich dzia∏aƒ dla m∏odych lu-
dzi. Dla organizatorów by∏a to cenna in-
formacja; sugerujàca, ˝e takich dzia∏aƒ na-
le˝y robiç jak najwi´cej w Êrodowisku m∏o-
dzie˝y. ■

Wdniach 21-22.11.2008 r. w Centrum
Zdrowia Dziecka w Warszawie od-

by∏a si´ Konferencja Stowarzyszenia. W cza-
sie konferencji odby∏o si´ zebranie walne
cz∏onków i kandydatów, podczas którego
odby∏y si´ wybory Prezesa Stowarzyszenia
oraz Zarzàdu. Przewodniczàcà Stowarzysze-
nia zosta∏a mgr Ewa Zawiliƒska, sk∏ad Za-
rzàdu na stronie internetowej. Przeg∏osowa-
no zmian´ nazwy Stowarzyszenia na Stowa-
rzyszenie Mened˝erów Piel´gniarstwa,
cz∏onkami Stowarzyszenia mogà byç rów-
nie˝ Piel´gniarki Oddzia∏owe. 

Siedzibà Stowarzyszenia jest Szpital Woje-
wódzki Nr 2 w Rzeszowie, ul. Lwowska 60.

Podczas spotkania zatwierdzono statut
Stowarzyszenia oraz wpisano w sk∏ad Sto-
warzyszenia nowych cz∏onków. Deklaracje
cz∏onkowskie Stowarzyszenia mo˝na znaleêç
na stronie internetowej www.szpital.ja-
slo.pl/psdp/.

W drugim dniu konferencji Dyrektor De-
partamentu Piel´gniarek i Po∏o˝nych mgr Jo-
lanta Skolimowska omówi∏a kierunki zmian
w ustawach o zawodach piel´gniarki i po∏o˝-
nej oraz ustawie o samorzàdzie piel´gniarek
i po∏o˝nych. Podczas wystàpienia Dyrektor
Departamentu Piel´gniarstwa przedstawi∏a
propozycje zmian dotyczàcych kszta∏cenia
w zawodzie piel´gniarki i po∏o˝nej oraz zasa-
dy kszta∏cenia w zawodzie. Wymiar kszta∏ce-
nia na podstawie dyrektywy 2005/36 WE – 3
lata, to jest 4780 godzin kszta∏cenia zawodo-
wego, w tym 1/2 to zaj´cia kliniczne – tzw.
kszta∏cenie praktyczne. Skrócona (do po∏o-
wy) Êcie˝ka dla piel´gniarek kszta∏conych si´
na po∏o˝ne. Nadzór nad kszta∏ceniem w szko-
∏ach piel´gniarskich sprawuje Minister Zdro-
wia, w projekcie likwidacja dualizmu akredy-
tacji szko∏y piel´gniarskiej (obecne wymagane
jest pozwolenie Ministra Szkolnictwa Wy˝-

szego i akredytacja Ministra Zdrowia. Zast´-
puje je jedno pozwolenie obu Ministrów).

Nadzór nad przestrzeganiem kszta∏cenia
(zgodnie ze standardami) w szko∏ach na kie-
runkach piel´gniarskich i po∏o˝niczych doko-
nywany jest przez organ powo∏any przez Mi-
nistra Zdrowia. Minister Zdrowia ma prawo
cofnàç uprawnienia do prowadzenia kszta∏ce-
nia w szkole piel´gniarek/po∏o˝nych. Utrata
uprawnieƒ powoduje rozwiàzanie kierunków
studiów. W propozycji jest równie˝ uregulo-
wanie kwestii dotyczàcych przeszkolenia po
przerwie w wykonywaniu zawodu, w cz´Êci
dotyczàcej uprawnieƒ i obowiàzków korpo-
racji i osoby zainteresowanej. Wystàpienie
dotyczy∏o równie˝ kszta∏cenia podyplomo-
wego piel´gniarek i po∏o˝nych, zawarty
w ustawie obowiàzek aktualizowania wiedzy
i umiej´tnoÊci zostanie uzupe∏niony o egze-
kucj´ tego obowiàzku (np. punkty edukacyj-
ne); zostanie na∏o˝ony na zak∏ady opieki
zdrowotnej obowiàzek pomocy w aktualiza-
cji wiedzy. Nadzór nad kszta∏ceniem pody-
plomowym w imieniu Ministra Zdrowia pe∏-
niç b´dzie wskazana jednostka organizacyjna
(planuje si´, ˝e b´dzie to Centrum Kszta∏ce-
nia Podyplomowego Piel´gniarek i Po∏o˝-
nych). Nastàpi uporzàdkowanie specjalizacji
– b´dzie forma modu∏owa, i zostanie zmniej-
szona liczba specjalizacji z 27 (obecnie) do 8
– 9. Minister Zdrowia b´dzie okreÊla∏ specja-
lizacje priorytetowe. Prawo do prowadzenia
specjalizacji b´dà mia∏y oÊrodki autoryzowa-
ne przez Centrum Kszta∏cenia Podyplomo-
wego Piel´gniarek i Po∏o˝nych. Zasady wy-
konywania zawodu, zawód piel´gniarki i po-
∏o˝nej zostanie zdefiniowany jako zawód za-
ufania publicznego. Dyrektor mgr Jolanta
Skolimowska omówi∏a równie˝ problemy re-
jestracji piel´gniarek i po∏o˝nych; zostanie
na∏o˝ony obowiàzek aktualizacji danych.

W okr´gowym rejestrze b´dzie odnotowy-
wa∏o si´ dane osobowe i wszystkie zdarzenia
zawodowe dotyczàce piel´gniarki/po∏o˝nej.
Zak∏ady zatrudniajàce piel´gniark´ b´dà
zg∏aszaç do rejestru zatrudnienie i zwolnienie
piel´gniarki/po∏o˝nej. Wpis do rejestru b´-
dzie wa˝ny przez 5 lat i b´dzie stanowi∏ pod-
stawowy dokument potwierdzajàcy prawo
do wykonywania zawodu. ZaÊ dane b´dà do-
st´pne w internecie. 

Proponowana jest równie˝ nowelizacja
ustawy o samorzàdzie piel´gniarek i po∏o˝-
nych, w której planuje si´: unormowanie
procedury odpowiedzialnoÊci zawodowej,
ujednolicenie zasad post´powania przed sà-
dami korporacyjnymi, doprecyzowanie za-
sad wspó∏pracy z Ministrem ds. Zdrowia,
okreÊlenie zasad kadencyjnoÊci – sprawowa-
nie funkcji w organizacjach samorzàdowych.
Kalendarz:
• do koƒca stycznia 2009 roku – przyj´cie

przez Kierownictwo za∏o˝eƒ ustawy;
• do koƒca lutego 2009 roku – opracowanie

projektu ustawy i uzgodnienia wewn´trzne;
• od po∏owy marca 2009 roku – uzgodnie-

nia mi´dzyresortowe (w tym konsultacje
z partnerami spo∏ecznymi);

• czerwiec 2009 rok – skierowanie projektu
pod obrady Rady Ministrów.

Podczas Konferencji g∏os zabra∏a rów-
nie˝ Prezes Naczelnej Rady Piel´gniarek
i Po∏o˝nych dr n. biol. El˝bieta Buczkow-
ska. Tematem wystàpienia by∏y „Priorytety
zadaƒ samorzàdu zawodowego piel´gniarek
i po∏o˝nych w nowej kadencji” oraz Uchwa-
∏a Nr 11 z V Krajowego Zjazdu Piel´gnia-
rek i Po∏o˝nych z dnia 4 grudnia 2007 r.
w sprawie programu samorzàdu piel´gnia-
rek i po∏o˝nych na okres V kadencji tj. lata
2008-2011. ■

Urszula Mizerska ● Mgr pielęgniarstwa, Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa w Górnośląskim Centrum
Rehabilitacji „Repty”

Sprawozdanie z Konferencji Polskiego Stowarzyszenia
Dyrektorów ds. Pielęgniarstwa, Naczelnych Pielęgniarek,
Pielęgniarek Przełożonych 
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Konferencje

Dnia 22 listopada 2008 roku w audyto-
rium Swedish Covenant Hospital

w Chicago odby∏a si´ siódma Konferencja
Polskich Piel´gniarek i Po∏o˝nych, zorgani-
zowana przez International Polish Nurses
Association. Podobnie jak w roku ubieg∏ym
osobami prowadzàcymi by∏y: Urszula Buja-
nowicz oraz Barbara Zalewski.

Tegoroczne spotkanie przebiega∏o pod
has∏em: „Going global” a tematy, które
w trakcie jego trwania zosta∏y poruszone by-
∏y ró˝norodne. We wszystkich jednak zwró-
cono uwag´ na problemy, z którymi mo˝e
spotkaç si´ piel´gniarka w swojej pracy.
Kwestià, na którà po∏o˝ono szczególny na-
cisk by∏o omówienie aktualnych zmian i po-
jawiajàcych si´ coraz to nowych przeszkód
zwiàzanych z nostryfikacjà dyplomów piel´-
gniarskich i po∏o˝nych oraz przedyskutowa-
nie zagadnieƒ dotyczàcych wiz pracowni-
czych. 

Osobami, które zabra∏y g∏os na konfe-
rencji by∏y mi´dzy innymi: Maria Kordas,
Janina Malinowski, Barbara Zalewski, Anna
Wojtowicz, Urszula Bujanowicz, Cheryl
Keely, a tak˝e zaproszeni goÊcie: Mecenas
Eugen Klein oraz Zygmunt Matynia Kon-
sul Generalny RP w Chicago. GoÊciem
z Polski by∏a mgr piel´gniarstwa Edyta Pi-
skad∏o, pracujàca aktualnie na stanowisku
m∏odszego asystenta na Oddziale Chirurgii

Dzieci´cej Szpitala Wojewódzkiego Nr 2
w Rzeszowie.

Konferencja rozpocz´∏a si´ od wystàpie-
nia Prezes, za∏o˝ycielki Stowarzyszenia Pol-
skich Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Chicago
pani Franciszki Staszewski, która przybli˝y∏a
cel spotkania, wyjaÊni∏a tak˝e na czym pole-
ga „Nurses Shortage” w Stanach, oraz
przedstawi∏a goÊci honorowych. Uczestni-
ków zebrania powita∏a równie˝ Cee Kim Di-
rektor of Surgical Services At Swedish Cove-
nant Hospital.

W pierwszej kolejnoÊci g∏os zabrali go-
Êcie honorowi: Mecenas Eugen Klein oraz
Zygmunt Matynia Konsul Generalny RP
w Chicago. Pierwszy z panów przedstawi∏
zagadnienia prawne dotyczàce legalnej pracy
piel´gniarek w Stanach Zjednoczonych
i mo˝liwoÊci uzyskania wizy pracowniczej.
Drugi, natomiast podzieli∏ si´ ze zgroma-
dzonymi doÊwiadczeniami swojej ˝ony, któ-
re niewàtpliwie mog∏y wzbudziç nadzieje
wÊród zebranych piel´gniarek na osiàgni´cie
sukcesu zawodowego w Stanach.

O ró˝nicach kulturowych i s∏u˝bie zdro-
wia mówi∏a pani Maria Kordas. G∏ówny na-
cisk k∏ad∏a na koniecznoÊç przestrzegania
praw pacjentów, niezale˝nie od pochodzenia
i wyznawanej przez nich religii.

Pani Beata Staszewski odczyta∏a artyku∏:
„Chronic Carbonmonoxide Poisoning” An-

ny Kosiƒski, w którym autorka poruszy∏a
problem narastajàcej liczby zatruç tlenkiem
w´gla. Pomimo, ˝e postaç chroniczna nie
stanowi bezpoÊredniego zagro˝enia dla ˝ycia
cz∏owieka a jej objawy sà niespecyficzne
i trudne do rozpoznania, to jednak mo˝e
ona powodowaç powa˝ne powik∏ania neu-
rologiczne.

Du˝ym zainteresowaniem cieszy∏ si´ wy-
k∏ad Janiny Malinowski na temat „Travelling
Nurses”, w którym prowadzàca naÊwietli∏a
korzyÊci, jakie niesie ze sobà ta forma prak-
tykowania zawodu piel´gniarskiego.

Nast´pny temat poruszony na konferen-
cji to: „TB - Global Problem, Global Solu-
tion”. Prelegentka Barbara Zalewski przed-
stawi∏a czynniki i grupy ryzyka zaka˝enia,
Êwiatowe dane epidemiologiczne oraz pro-
blemy spo∏eczne sprzyjajàce rozprzestrzenia-
niu si´ gruêlicy. PodkreÊli∏a, i˝ schorzenie to
nadal stanowi trudne do rozwiàzania zagad-
nienie, na szerokà skal´, poniewa˝ w dal-
szym ciàgu pojawiajà si´ coraz to nowe za-
chorowania.

Cheryl Kelly, piel´gniarka pracujàca po-
nad 20 lat w OÊrodku Dializ, podzieli∏a si´
z uczestniczkami konferencji swoimi spo-
strze˝eniami z pracy zawodowej. Przekaza∏a
wiele ciekawych informacji dotyczàcych dia-
lizoterapii i metod post´powania z chorymi
wymagajàcymi tej formy leczenia. 

Prelekcja dr fizykoterapii Anny Wojto-
wicz po∏àczona z pokazem dotyczy∏a sposo-
bów u∏o˝enia pacjentów po udarach mózgo-
wych z zastosowaniem udogodnieƒ, czego
celem jest zapobieganie powik∏aniom. 

Na zakoƒczenie konferencji Urszula Bu-
janowicz omówi∏a zasady i normy etyki za-
wodowej piel´gniarek i po∏o˝nych, obowià-
zujàce obie grupy zarówno w Polsce, jak
i w Stanie Illinois. Prelegentka dokona∏a po-
równania obowiàzujàcych Kodeksów Etyki,
dochodzàc do wniosku, i˝ nie ma w nich
istotnych ró˝nic.

Na zakoƒczenie ponownie glos zabra∏a
pani Franciszka Staszewski dokonujàc pod-
sumowania spotkania. Dzi´kujàc wszystkim
zaproszonym goÊciom za przybycie oraz lek-
torom za ciekawe prelekcje, zaprosi∏a na bal
Stowarzyszenia, który odb´dzie si´ w lutym
2009 roku. ■

Franciszka Staszewski ● Prezes Stowarzyszenia Polskich Pielęgniarek i Położnych w Chicago

VII Konferencja Stowarzyszenia Polskich
Pielęgniarek i Położnych w Chicago
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Jakość opieki

21listopada 2008 r. Szpital Specjali-
styczny w Zabrzu prze˝ywa∏ podnio-

s∏y dzieƒ. Wr´czenie Certyfikatu ISO 9001
oraz otwarcie nowej Pracowni RTG i Porad-
ni Dermatologicznej to kolejny, du˝y krok
zmierzajàcy w stron´ doskonalenia jakoÊci. 

Z tej okazji zorganizowane zosta∏o uro-
czyste spotkanie, które uÊwietni∏a obecnoÊç
wielu goÊci. RadoÊcià z naszych sukcesów
przysz∏o nam si´ dzieliç, mi´dzy innymi,
z Przewodniczàcà ORPiP w Katowicach –
Mariolà Bartusek, Przewodniczàcym Komi-
sji Zdrowia i Polityki Spo∏ecznej Sejmiku
Województwa Âlàskiego - Piotrem Zarzyc-
kim, Wiceprezydentem Zabrza – Krzyszto-
fem Lewandowskim, Prodziekanem SUM
w Katowicach - Maciejem Misio∏kiem oraz
innymi zacnymi osobistoÊciami. Dla wszyst-
kich pracowników Szpitala to by∏ niezapo-
mniany dzieƒ.

Nasz pierwszy kontakt z Systemem Za-
rzàdzania JakoÊcià zgodnym z normà ISO
9001, nastàpi∏ oko∏o pi´ç lat temu. Dyrektor
zadecydowa∏ o wdro˝eniu systemu, a do re-
alizacji tego zadania wyznaczy∏ Pe∏nomocni-
ka. Zosta∏a nim Naczelna Piel´gniarka. Dy-
rekcja i pracownicy Szpitala zacz´li powoli
zapoznawaç si´ z wymaganiami Normy PN-
EN ISO 9001. To by∏o bardzo trudne. Jed-
nak bardziej skomplikowane okaza∏o si´ za-
stosowanie sytemu w codziennym ˝yciu za-

wodowym. Wreszcie, dzi´ki ogromnemu za-
anga˝owaniu wszystkich pracowników Szpi-
tala uda∏o si´ skutecznie i aktywnie wdro˝yç
t´ jakoÊciowà strategi´ zarzàdzania. Obecnie
Certyfikat JakoÊci, zgodny z normà ISO
9001 zosta∏ przyznany Szpitalowi ju˝ po raz
drugi. Oznacza to, ˝e przez kolejne trzy lata
zobowiàzujemy si´ do gospodarnoÊci i po-
rzàdku w naszej organizacji, bo chcemy na
co dzieƒ udowadniaç, ˝e dbamy o jakoÊç
swojej dzia∏alnoÊci.

Wielkim sukcesem odniesionym w roku
2008 by∏o równie˝ oddanie do u˝ytku no-
woczesnej Pracowni RTG oraz profesjo-
nalnie wyposa˝onej Poradni Dermatolo-
gicznej. Korzystanie z us∏ug medycznych,
Êwiadczonych przez te komórki organiza-
cyjne, przynosi pacjentom wiele zadowo-
lenia. Wykonywane przez Pracowni´ RTG
badania sà bardzo wysokiej jakoÊci, co
w efekcie korzystnie wp∏ywa na postawienie
trafnej diagnozy i przebieg leczenia. 

Zakres us∏ug Êwiadczonych przez, „Êwie-
˝o” oddanà do u˝ytku, Poradni´ Dermatolo-
gicznà jest bardzo szeroki. Pacjenci majà,
mi´dzy innymi, mo˝liwoÊç wykonania ba-
daƒ immunologicznych oraz zabiegów der-
matochirurgicznych.

Cieszymy si´ niezmiernie z faktu, ˝e uda-
∏o si´ nam doprowadziç do realizacji wszyst-
kich za∏o˝onych inwestycji. Dodatkowym

powodem naszego
zadowolenia sta∏o si´ ponowne wr´czenie
Szpitalowi Certyfikatu JakoÊci. JesteÊmy
dumni z naszych osiàgni´ç, ale przede
wszystkim na wszelkie pochwa∏y i wdzi´cz-
noÊç zas∏ugujà wspaniali pracownicy Szpita-
la, dzi´ki którym wspólnie uda∏o si´ tak
owocnie zakoƒczyç rok 2008. 

Dzi´kujemy wszystkim osobom, które
uÊwietni∏y swojà obecnoÊcià naszà uroczy-
stoÊç. Mamy nadziej´, ˝e chwile sp´dzone
21 listopada w Szpitalu Specjalistycznym za-
padnà im g∏´boko w pami´ci.

Małgorzata Cudak ● Mgr pielęgniarstwa, studia podyplomowe zarządzanie w ochronie zdrowia, Naczelna
Pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

Relacja z uroczystości wręczenia Certyfikatu ISO 9001
oraz otwarcia Pracowni RTG i Poradni Dermatologicznej
w Szpitalu Specjalistycznym w Zabrzu

Szanowne Kole˝anki i Koledzy 

Uzyskanie Certyfikatu ISO 9001 przez Szpital Specjalistyczny w Zabrzu to ogromny sukces ca∏ego personelu

Szpitala i radoÊç naszej spo∏ecznoÊci zawodowej. To dà˝enie do doskona∏oÊci – podejmowania trudniejszych wyzwaƒ

– jest dla nas wszystkich przyk∏adem pot´˝nej si∏y, która tkwi w ludzkich zasobach. 

Warto podkreÊliç, ˝e przygotowanie i wdro˝enie systemu zarzàdzania jakoÊcià wymaga

ogromnego wysi∏ku, zaanga˝owania, tym wi´ksze brawa dla szpitali, których personel

kontynuuje dzia∏ania na rzecz zmian.

Serdecznie gratulujemy i ˝yczymy dalszych sukcesów w sta∏ym doskonaleniu

wysokiego poziomu jakoÊci us∏ug ku zadowoleniu naszych pacjentów i wszystkich

osób bioràcych udzia∏ w dzia∏alnoÊci placówki. 

W imieniu pielęgniarek i położnych
Przewodnicząca ORPiP

Mariola Bartusek
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11grudnia 2008 w siedzibie Okr´go-
wej Izby Piel´gniarek i Po∏o˝nych

w Katowicach odby∏o si´ Âwiàteczne Spo-
tkanie z Nestorkami piel´gniarstwa i po∏o˝-
nictwa naszego Województwa i osobami
dzia∏ajàcymi na rzecz zawodu. Odby∏o si´
ono z inicjatywy Przewodniczàcej Okr´go-
wej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych w Kato-
wicach – dr Marioli Bartusek oraz przy
wspó∏udziale Przewodniczàcej Zarzàdu
Oddzia∏u Polskiego Towarzystwa Piel´-
gniarskiego w Katowicach dr Gra˝yny Fra-
nek. Spotkanie mia∏o wyjàtkowo rodzinny
charakter. W gronie Nestorek znalaz∏y si´
Panie: Jadwiga Hejczyk, Antonina Bil-Ja-
b∏oƒska, Jadwiga Jankowska, Alicja Kuch-
ta, Maria Labus, Danuta Lysko, Krystyna
¸ukasz-Paluch, Maria Prokopczyk, Maria
R´ka, Krystyna Rzeszódko, Maria Trzeciak,
Zenona W´cka, Joanna Wilczek, Ewa Wil-
laume-Pielka, Edyta Wita∏a, Gra˝yna
Wroƒska.

Na wst´pie Przewodniczàca w imieniu
Okr´gowej Rady Piel´gniarek i Po∏o˝nych
powita∏a bardzo serdecznie przyby∏ych go-
Êci. To dla wszystkich cenny dar móc sp´-
dziç choç kilka chwil w obecnoÊci tych pie-
l´gniarek i po∏o˝nych, których wk∏ad we
wspó∏czesne piel´gniarstwo jest tak wi-
doczny. Podzi´kowa∏a za wytrwa∏oÊç w po-
dejmowanych dzia∏aniach, ˝yczàc jednocze-
Ênie zdrowia, szcz´Êcia i zas∏u˝onego odpo-
czynku.

Do ˝yczeƒ tych nawiàza∏a tak˝e dr
Gra˝yna Franek i w imieniu w∏a-

snym oraz Zarzàdu Polskiego Towarzystwa
Piel´gniarskiego serdecznie podzi´kowa∏a
Przewodniczàcej Okr´gowej Rady Piel´gnia-
rek i Po∏o˝nych Marioli Bartusek za zainspi-
rowanie wspólnego spotkania, ∏àczàcego
czas dzisiejszy z minionym. JednoczeÊnie
podkreÊli∏a rol´ i postawy tych, co zawodo-
wi du˝y szmat swego ˝ycia osobistego po-
Êwi´cili i nadal poÊwi´cajà.

W imieniu Duszpasterstwa S∏u˝by
Zdrowia w Katowicach g∏os zabra∏ ksiàdz
Adam Pradela i przekaza∏ ˝yczenia zdrowia
oraz radoÊci wraz przekonaniem, ˝e piel´-
gniarki oraz po∏o˝ne by∏y, sà i b´dà.
W miejscu Narodzenia Bo˝ego te˝ by∏y
obecne, a potem radoÊç i troskliwoÊç wsz´-
dzie z sobà przenosi∏y, przynosi∏y oraz na-
dal przynoszà. Dzisiejszy czas, wed∏ug
Ksi´dza Adama, powinien si´ przede
wszystkim charakteryzowaç spokojem i ro-
dzinnà mi∏oÊcià. Przes∏anie swoje zakoƒ-
czy∏ has∏em Roku Liturgicznego Otoczmy
Troskà ˚ycie.

W trakcie spotkania odby∏a si´ multime-
dialna projekcja historyczna – fotografii
i dawnych dokumentów, przygotowana
przez zespó∏ piel´gniarski Kliniki Uniwersy-
tetu Medycznego w Katowicach pod kierun-
kiem mgr Danuty Rudzkiej-Cesarz.

Rozmowy, mi∏a atmosfera… nawet si´
nie odczuwa∏o, ˝e za sto∏em „pokolenia

siedzà”. Zaproszeni goÊcie otrzymali skrom-
ne prezenty od Duszpasterstwa S∏u˝by
Zdrowia. Natomiast OIPiP w Katowicach
ufundowa∏a tomik wierszy Ewy Willaume-
Pielki pt. „˚ycie to nie teatr”, który zosta∏
obecnym wr´czony z dedykacjà autorki.

Ewa Willaume-Pielka ● Mgr pielęgniarstwa, członek Komisji      Historycznej przy Zarządzie Oddziału PTP 
w Katowicach

Spotkania świąteczne
Nestorek śląskiego pielęgniarstwa…

Wdniu 17 grudnia po posiedzeniu OR-
PiP  odby∏o si´ uroczyste spotkanie

cz∏onków Okr´gowej Rady  od pierwszej do
ostatniej kadencji. 

Spotkanie mia∏o charakter Êwiàteczny
stàd ˝yczeniom i wspomnieniom nie by∏o
koƒca. Spotkanie zaszczyci∏a swojà obecno-
Êcià pierwsza Przewodniczàca Okr´gowej
Rady Pani mgr Ma∏gorzata Lipiƒska, jedna
z inicjatorek samorzàdu piel´gniarek i po∏o˝-
nych w naszym województwie. 

WÊród goÊci pojawili si´ równie˝ m.in.
dr Maria Trzeciak, mgr Danuta Lysko, mgr
Ma∏gorzata MaÊlanka, mgr Zofia Dobro-
czyƒska oraz Pan Zygmunt Szojer, pracujàcy
z nami od I kadencji samorzàdu. Wszystkim
goÊciom bardzo dzi´kujemy za przybycie
i za mile sp´dzone chwile. Oby chwil tych
by∏o jak najwi´cej.

Czas mija∏ szybko i przyjemnie, a umila∏ go
koncert kwartetu klarnetowego m∏odzie˝y
Paƒstwowej Szko∏y Muzycznej w Zabrzu pod
kierunkiem z-cy dyrektora Pani mgr Eweliny
Wilburg-Marzec,  za co serdecznie dzi´kujemy.

Od lewej: Grażyna Morawska, 

Jadwiga Kazus, Anna Grelowska, 

Mariola Bartusek, Piotr Kostrzewa, 

Grażyna Franek, Ewa Molka, 

Czesława Brylak-Kozdraś, Jadwiga Zasuń

Mariola Bartusek  ● Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych w Katowicach

… członków Okręgowej Rady od 1991 roku
do dziś…
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Od poczàtku XX wieku systematycznie
wyd∏u˝a si´ ˝ycie ludzkie, nast´pu-

je g∏´boka zmiana struktury wiekowej spo∏e-
czeƒstw. Populacja ludzi starszych staje si´
z roku na rok liczniejsza ni˝ populacja dzieci
i m∏odzie˝y. Zjawisko to dotyka równie˝
i Polsk´. Wed∏ug prognoz demografów szacu-
je si´, ˝e liczba osób w wieku 60 lat i wi´cej
do 2050 roku wzroÊnie do blisko 36%
w ogólnej strukturze spo∏ecznej. WÊród licz-
nych konsekwencji spo∏ecznych jakie zjawisko
to generuje i generowaç b´dzie w prognozo-
wanej przysz∏oÊci za szczególnie wa˝ne nale˝y
uznaç ustawicznie narastajàce zapotrzebowa-
nie na opiek´ dla trzeciej i czwartej generacji.

W historii ludzkoÊci spotykamy si´ z ró˝-
nym postrzeganiem staroÊci, to ró˝ne po-
strzeganie staroÊci ró˝nicuje formy pomocy
ludziom starszym. W odleg∏ych czasach w∏a-
Ênie na rodzinie spoczywa∏ ci´˝ar odpowie-
dzialnoÊci i opieki nad seniorami. W miar´
rozwoju cywilizacji i industrializacji nastàpi∏
spadek pozycji cz∏owieka starego a odpowie-
dzialnoÊç za jego losy przerzucono na paƒ-
stwo i instytucje pomocowe. Dla wielu osób
prze˝ywanie ostatniej fazy ˝ycia w takiej pla-
cówce wià˝e si´ ze stresem i odrzuceniem.

Dodatkowym obcià˝eniem jest fakt, ˝e
staroÊç prze˝ywana w naszej europejskiej cy-
wilizacji nie jest staroÊcià zdrowà fizjologicz-
nie, lecz z regu∏y wià˝e si´ z patologià i obra-
zem kl´ski. Ludzi starych postrzega si´ jako
obcià˝enie i przeszkod´ w osiàgni´ciu dobro-

bytu, jako konsumentów dóbr wyproduko-
wanych przez m∏odsze pokolenie. Brak jest
rzeczywistego szacunku wobec nich, o ich
sprawach mówi si´ rzadko, a jeÊli to przy spe-
cjalnych okazjach. A przecie˝ ludzie starzy to
korzenie drzewa, jakim jest spo∏eczeƒstwo.
Sà noÊnikami ponadczasowych uniwersal-
nych wartoÊci, których nie mo˝emy zagubiç
w dà˝eniu do modernizowania rzeczywisto-
Êci spo∏ecznej. To prawda, ˝e post´p cywili-
zacyjny i techniczny ograniczy∏ ich autorytet
w oczach m∏odych, ale nie pozbawi∏ ich cen-
nej ˝yciowej màdroÊci, rozwagi, którà ch´t-
nie przekazaliby m∏odszemu pokoleniu. Nasi
seniorzy chcà uczestniczyç w kreowaniu no-
wej rzeczywistoÊci, ale brak jest im wystar-
czajàcej si∏y przebicia, dost´pnych mechani-
zmów egzekwowania praw, instytucjonalnej
integracji i wsparcia spo∏ecznego. Szacunek
do cz∏owieka starszego, to szacunek do same-
go siebie, to g∏´bia cz∏owieczeƒstwa. Kon-
sumpcyjny styl ˝ycia sprawia, ˝e pokolenie
seniorów izolowane jest w ró˝norodnych in-
stytucjach totalnych zwanych potocznie Do-
mami Starców. Umieszczajàc kogoÊ w takiej
placówce cz´sto chce si´ o nim zapomnieç
bàdê uspokoiç sumienie uwa˝ajàc, ˝e podsta-
wowe potrzeby osoba starsza ma zaspokojo-
ne. Czy jednak luksus zastàpi rodzinny dom?
Tak mo˝e byç, ale ktoÊ kiedyÊ brutalnie po-
wiedzia∏, ˝e Dom Starców to po∏àczenie
dwóch Êwiatów: Êwiata z „Lotu nad kuku∏-
czym gniazdem” i schroniska dla psów.

W spo∏eczeƒstwie polskim panuje stereo-
typowe postrzeganie domów spokojnej sta-
roÊci. Dom „spokojnej staroÊci” oznacza
spokój dla krewnych, którzy pozbyli si´
z domu k∏opotliwego, wymagajàcego sta∏ej
opieki seniora. Spo∏eczeƒstwo, a szczególnie
ludzie starsi, uwa˝ajà takie placówki za wi´-
zienie. A medialne nag∏oÊnienie od czasu do
czasu brutalnych scen z Domów Pomocy
Spo∏ecznej podtrzymuje negatywnà wizj´
tych oÊrodków. Przedstawiciele mediów do-
noszà, ˝e to co najbardziej zapada w pami´ç
po odwiedzinach w tych instytucjach to wi-
dok starych ludzi ubranych w stare, znisz-
czone i Êmierdzàce moczem ubrania, patrzà-
cych oczami ma∏ego dziecka i potrzebujà-
cych takiej samej opieki jak dziecko. 

Czy ktoÊ po takim opisie pragnà∏by tam
mieszkaç? A i same te placówki nic nie robià
w kierunku zmiany swojego wizerunku. Bra-
kuje w spo∏eczeƒstwie polskim promowania
staroÊci i godnego jej prze˝ywania w instytu-
cjach. W Polsce nadal istnieje niski poziom
wiedzy gerontologicznej, zarówno wÊród
m∏odych, doros∏ych jak i tych, którzy prze-
kroczyli próg staroÊci. Brakuje edukacji spo-
∏eczeƒstwa w tym kierunku. Z niepokojem
mo˝na stwierdziç, ˝e w ca∏ym rozbudowa-
nym systemie szkolnym, problem przygoto-
wania do staroÊci w∏asnej, swoich rodziców
i dziadków nie jest nale˝ycie potraktowany.
W programach nauczania zbyt ma∏à uwag´
przywiàzuje si´ do uczenia m∏odych posza-

Agnieszka Morawiak ● Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Społecznych-Socjologii,
studentka I roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk o Polityce, Filozofii i Socjologii, oraz Dziennikarstwa
i Komunikacji Społecznej o specjalizacji Public Relations

Patrząc na starość
Public Relations w Domach Złotej Jesieni

Spotkanie Êwiàteczne zespo∏u po∏o˝-
nych odby∏o si´ póênym popo∏u-

dniem 17 grudnia, by∏o wyjàtkowe
z wielu wzgl´dów. Zaszczyci∏y nas swojà
obecnoÊcià wspania∏e kole˝anki: El˝bieta
Zaucha, Krystyna Postulka, Bogus∏awa
Zapotoczny, Leokadia Kozak, które two-

rzy∏y i organizowa∏y nasz zespó∏, a ich
wk∏ad by∏ i jest nieoceniony. W prawdzi-
wie przedÊwiàtecznym nastroju sk∏ada∏y-
Êmy sobie ˝yczenia i s∏ucha∏yÊmy kol´d.
Mam nadziej´, i˝ spotkania op∏atkowe
stanà si´ corocznà tradycjà zespo∏u po-
∏o˝nych. ■

Joanna Kuźnik ● Wiceprzewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek
i Położnych

… zespołu położnych

▼

Warto wiedzieć



Warto wiedzieć

20 Nasze Sprawy ● S t y c z e ń 2 0 0 9

▼ nowania staroÊci. Nie t∏umaczy si´ procesów
starzenia si´ spo∏eczeƒstwa, ani roli, jakà mo-
gà w nim odegraç. Spo∏eczeƒstwo mo˝na
przygotowaç do odpowiedniego traktowania
procesu starzenia si´. Edukacjà permanentnà
nale˝y objàç wszystkie grupy spo∏eczne, po-
pularyzujàc wychowanie do staroÊci. D∏ugo-
trwa∏e braki w edukacji na rzecz staroÊci, zni-
koma wiedza spo∏eczna na temat wad i zalet
tego okresu powoduje utrwalanie negatyw-
nych opinii, a media cz´sto je podtrzymujà.
Je˝eli w mediach mówi si´ o staroÊci to zwy-
kle w negatywnym odcieniu, wyolbrzymiajàc
przy tym wady tych którzy chcà si´ profesjo-
nalnie zajmowaç naszymi seniorami. Na
Êwiecie temat staroÊci jest cz´sto poruszany
i podkreÊla si´ pozytywne aspekty tego okre-
su. W lutym 2008 roku Holenderska Partia
Socjalistyczna na szerokà skale rozpocz´∏a
kampanie „W imi´ ludzkiej opieki domowej”
po to, by promowaç godnoÊç i intymnoÊç
osób starszych, a co za tym idzie zrozumienie
ich potrzeb. Na naszych banerach d∏ugo by
szukaç ludzi trzeciego wieku.

Populacja osób starszych jest zbiorowo-
Êcià dynamicznà, jej rola i znaczenie b´dà
wzrastaç. Trzeba wi´c podjàç starania o jak
najszersze upowszechnienie zagad-
nieƒ zwiàzanych z tà fazà ˝ycia.
Nale˝y wyst´powaç przeciw
negatywnym stereotypom,
towarzyszàcym postrzega-
niu staroÊci oraz w pozy-
tywnym Êwietle przedstawiaç
Domy Z∏otej Jesieni jako satys-
fakcjonujàce miejsce nie tylko za-
mieszkania, ale i realizowania si´
w tym okresie ˝ycia. W Polsce
promowanie takich domów to
ma∏o zbadana dziedzina, kszta∏to-
wanie w∏aÊciwego wizerunku tego
typu instytucji z pewnoÊcià wp∏ynie na
podniesienie jakoÊci ˝ycia emerytów. Pomocà
w zrealizowaniu tego zadania b´dzie wyko-
rzystanie technik Public Relations.

Termin ten, przez wiele lat zarezerwowa-
ny by∏ dla gospodarki i biznesu, ostatnio jed-
nak doceniajà jego walory organizacje po-
mocowe i placówki s∏u˝by zdrowia. G∏ów-
nym celem ich dzia∏ania jest udzielanie po-
mocy potrzebujàcym. Public Relations ma
na celu pokazanie, ˝e placówka pomocowa
to nie getto czy enklawa skupiajàca setki nie-
zwiàzanych ze sobà ludzi, lecz prawdziwy
dom w którym mieszkaƒcy nie tylko majà
dost´p do wysokiej klasy sprz´tu rehabilita-
cyjnego, ale rozwijajà swoje zainteresowania,
w∏àczajà si´ w ˝ycie spo∏ecznoÊci lokalnej. 

Prawdà jest, ˝e w Polsce brakuje takich
placówek, jednak powoli rozwija si´ rynek ro-

dzinnych domów dla osób starszych, pierw-
sze powsta∏y w Kielcach i Krakowie. Rodzin-
ny dom opieki dla osób starszych funkcjonu-
je równie˝ w Brennej, miejscowoÊci uzdrowi-
skowej. Dla pracowników tych placówek
wa˝na jest atmosfera oparta na szacunku
i podmiotowym traktowaniu ka˝dego jej
mieszkaƒca. Tego typu domy nie odbiegajà
od podobnych placówek w krajach zachod-
nich. Zapewniajà one respektowanie podsta-
wowych wartoÊci, takich jak: godnoÊç, in-
tymnoÊç, niezale˝noÊç, poczucie bezpieczeƒ-
stwa, prawo dokonywania wyboru, czy roz-
wój osobowoÊci. Potrzebna jest tylko w∏aÊci-
wa prezentacja tych placówek na zewnàtrz,
w czym pomocne zapewne b´dà funkcje Pu-
blic Relations. Przychylne nastawienie oto-
czenia organizacji sprawi, ˝e ludzie starsi bez
poczucia kl´ski zamieszkajà w niej utrzymu-
jàc, nadal w∏aÊciwe kontakty z rodzinà i szer-
szà spo∏ecznoÊcià.

Wytworzenie pozytywnego obrazu
wÊród spo∏eczeƒstwa i otwieranie si´ na ze-
wnàtrz spowoduje, ̋ e domy spokojnej staro-
Êci b´dà wspó∏pracowaç ze Êrodowiskiem.
Uczciwa informacja o ich dzia∏alnoÊci zobo-
wià˝e innych do prospo∏ecznych zachowaƒ.
Konferencje prasowe, pokazy, prezentacje,
wywiady radiowe czy telewizyjne spowodu-
jà, ˝e staroÊç nie b´dzie tematem tabu.

Niewàtpliwie najlepszym otoczeniem dla
ludzi starych jest dom rodzinny i panujàca
w nim mi∏oÊç. Jednak˝e nie wszystkim dane
sà takie warunki starzenia si´, dlatego domy
spokojnej staroÊci powinny byç traktowane
jako dalsza cz´Êç aktywnego ˝ycia, nie jako
koniec drogi, lecz poczàtek nowych do-
Êwiadczeƒ. 

Przygotowanie poprzez edukacj´ do sta-
roÊci zmieni mentalnoÊç wszystkich grup
wiekowych wobec tego okresu. Przyczyni si´
do tego, ˝e nie b´dziemy izolowaç naszych
seniorów, ale wspieraç i integrowaç z pozo-
sta∏ym spo∏eczeƒstwem, nawiàzujàc Êcis∏à
wspó∏prac´ z profesjonalnymi domami opie-
ki. Ârodowisko spo∏eczne, wychodzàc na-
przeciw potrzebom ludzi starszych, nie tylko
otacza ich opiekà pod wzgl´dem medycz-
nym, ale równie˝ zainteresowane jest akty-
wizacjà tej grupy i jej rozwojem intelektual-
nym. Aktywizacja daje mo˝liwoÊç akceptacji
nowego wymiaru ˝ycia. Stwarza mo˝liwoÊç
podejmowania nowych ról spo∏ecznych,
umo˝liwia realizacj´ zainteresowaƒ, oraz po-
maga zachowaç sprawnoÊç intelektualnà
i ruchowà. Traktujàc staroÊç jako zadanie,
b´dàc dobrze do niej przygotowanym, cz∏o-
wiek stary i w tym okresie ˝ycia mo˝e byç
szcz´Êliwy i odczuwaç satysfakcj´ z dobrze
prze˝ytych lat.

Zapewne szereg problemów wa˝nych
dla ludzi starszych wymaga zmian systemo-

wych, zale˝nych od polityki i rzàdu, ale
jest wiele sfer, gdzie zmiany mogà byç

wprowadzone z inicjatyw lokal-
nych. W∏aÊciwa diagnoza spo-

∏eczna spowoduje, ˝e tam
gdzie sà takie potrze-
by b´dà powstawaç
domy z∏otej jesieni,
a zamieszka∏a tam spo-

∏ecznoÊç zbli˝y si´ do
osób starszych podej-
mujàc ró˝ne wspólne
dzia∏ania. Lokalne

rozwiàzywanie proble-
mów zwiàzanych z kon-
cepcjà placówek pomoco-
wych mo˝e wp∏ynàç na

póêniejsze rozwiàzanie sys-
temowe.
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Edukacja pielęgniarek i położnych na Śląsku 
w pierwszych latach powojennych
Szkolenie i kszta∏cenie piel´gniarek i po-

∏o˝nych na Górnym Âlàsku w pierw-
szych latach po II wojnie Êwiatowej poprze-
dzone by∏o wa˝nymi wydarzeniami wojsko-
wymi i politycznymi. 

W czasie walk o Âlàsk wiele placówek
s∏u˝by zdrowia zosta∏o zdewastowanych. Po
przesuni´ciu frontu na zachód zaczà∏ si´
okres dwuw∏adzy NKWD i organizujàcych
si´ w∏adz polskich. Szpitalnictwo i piel´-
gniarstwo dotkliwie odczuwa∏o straty wojen-
ne. W okresie okupacji hitlerowskiej w∏adze
niemieckie zamkn´∏y w ca∏ym kraju szko∏y
wy˝sze i Êrednie. W∏adze niemieckie zlikwi-
dowa∏y 60% istniejàcych szpitali i 100% sa-
natoriów. Wojna i okupacja poch∏on´∏a 30%
piel´gniarek; zosta∏o oko∏o 6000 piel´gnia-
rek, w tym oko∏o 1000 z ukoƒczonà szko∏à
piel´gniarskà. W roku 1950 województwo
Êlàsko-dàbrowskie mia∏o 3.014 piel´gniarek,
a tylko po∏owa z nich posiada∏a pe∏ne kwali-
fikacje zawodowe. Jeszcze w 1957 roku
w placówkach s∏u˝by zdrowia pracowa∏y pie-
l´gniarki o 15. typach przygotowania zawo-
dowego. Liczba piel´gniarek by∏a niewystar-
czajàca w stosunku do potrzeb. 

Po zakoƒczeniu wojny – organizacjà,
szkoleniem i kszta∏ceniem piel´gniarek zaj´∏y
si´ g∏ównie piel´gniarki zatrudnione w Woje-
wódzkim Wydziale Zdrowia w Katowicach:
Pani Wac∏awa Starzewska, a nast´pnie Panie:
Wanda Kozubowska i Jadwiga Batycka. Na
pierwszym kursie zorganizowanym przez
Wydzia∏ OÊwiaty przygotowano do pracy
90. higienistek szkolnych; a na dwutygo-
dniowych kursach piel´gniarki zatrudnione
w przemys∏owej s∏u˝bie zdrowia. W latach
1951-1963 przeprowadzono 65 egzaminów
poprzedzonych kursami trwajàcymi 3 lub 4
miesiàce, dzi´ki którym kadra piel´gniarek na
Âlàsku zwi´kszy∏a si´ o 3.039 osób. 

Przy pomocy PCK utworzono Stacje Po-
gotowia dla repatriantów, w których z wiel-
kim poÊwi´ceniem pracowa∏y m.in. Panie:
Haderowa, Baronówna, Klimkówka, Zagór-
ska, Kasperek. Polski Czerwony Krzy˝ aktyw-
nie w∏àczy∏ si´ w szkolenie piel´gniarek.
W 1946 roku zorganizowa∏ 8 szeÊciomie-
si´cznych kursów dla sióstr pogotowia w By-
tomiu, Gliwicach, Katowicach, Rybniku, So-
snowcu, Âwi´toch∏owicach, Zabrzu i w Za-
wierciu; w latach 1948-1950 szeÊç kolejnych
kursów trwajàcych po trzy miesiàce. Mimo

tych wysi∏ków 10 tysi´cy piel´gniarek odesz∏o
od zawodu poszukujàc lepiej p∏atnych prac
oraz wyjecha∏o do Niemiec w ramach ∏àcze-
nia rodzin. Na dzieƒ 30.06.1963 na terenie
województwa zatrudnionych by∏o 8.438 pie-
l´gniarek.

Równolegle podj´to dzia∏ania majàce na
celu uruchomienie pierwszych szkó∏ dla po-
∏o˝nych i piel´gniarek. Szkolnictwo znajdowa-
∏o si´ w wyjàtkowo trudnej sytuacji. Brakowa-
∏o profesjonalnej kadry nauczycielskiej, pro-
gramów, podr´czników, pomocy naukowych,
i baz lokalowych. Organizatorem pierwszej
Paƒstwowej Szko∏y Po∏o˝nych Województwa
Âlàsko-Dàbrowskiego w Gliwicach z tymcza-
sowà siedzibà w Chorzowie by∏ dr n. med.
Henryk Ska∏ba. Po okresie przygotowaw-
czym, Szko∏a zosta∏a otwarta 01.08.1945 roku
i usytuowana przy Szpitalu Miejskim Nr 3
w Chorzowie. Do 2-letniej Szko∏y przyjmo-
wano poczàtkowo uczennice po szkole pod-
stawowej, a od 1951 roku po 9. klasach LO,
czyli po tzw. ma∏ej maturze. Szko∏´ zlikwido-
wano w sierpniu 1947 roku, a 23.11.1947 ro-
ku utworzono w Siemianowicach Âlàskich 3-
letnià Szko∏´ Piel´gniarsko-Po∏o˝niczà Zak∏a-
du Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, lokalizujàc jà
w budynku Szpitala Miejskiego Nr 2. Funkcj´
dyrektorki obj´∏a pani Jadwiga Batycka by∏a
inspektor piel´gniarstwa. Z uwagi na pokre-
wieƒstwo z genera∏em W∏adys∏awem Ander-
sem, któremu w∏adze komunistyczne odebra-
∏y stopieƒ genera∏a i polskie obywatelstwo
w 1946 roku (które przywrócono poÊmiertnie
w 1989 r.) decyzjà w∏adz ju˝ w 1949 roku
przeniesiono panià dyrektork´ do pracy w kar-
totece. Szko∏a 01.03.1951 roku zosta∏a prze-
kazana do Szpitala Miejskiego Nr 2 w Byto-
miu zmieniajàc nazw´ na Paƒstwowà Szko∏´
Po∏o˝nych. Warunkiem przyj´cia do 2-letniej
Szko∏y by∏o posiadanie 9 klas LO, a od
01.09.1958 roku posiadanie Êwiadectwa doj-
rza∏oÊci; czas kszta∏cenia wyd∏u˝ono do 2,5
roku. Praktyki zorganizowano w Oddziale Po-
∏o˝niczo-Ginekologicznym Szpitala w Byto-
miu, który zosta∏ odbudowany po zniszcze-
niach wojennych i otwarty w kwietniu 1951
roku, jako Oddzia∏ Szkoleniowy Paƒstwowej
Szko∏y Po∏o˝nych kierowanej przez dr med.
Henryka Ska∏b´. Od 01.08.1952 roku dyrek-
torkà szko∏y zosta∏a po∏o˝na i piel´gniarka J.
Cierpia∏owa. Po 16. latach, 15 lutego 1967 ro-
ku Szko∏´ przeniesiono ostatecznie do Zabrza.

Pierwszà Âlàskà Szko∏´ Piel´gniarstwa
PCK otwarto w Zabrzu przy Placu Traugut-
ta 04.09.1946 roku. Do 2-letniej Szko∏y
przyjmowano uczennice posiadajàce Êwia-
dectwo dojrza∏oÊci lub 9 klas LO. Szko∏a po-
wsta∏a z inicjatywy lekarza medycyny A.
Szebesty i pani Klementyny Krzywickiej-
Kowalik, piel´gniarki zatrudnionej w woje-
wódzkim Zarzàdzie Czerwonego Krzy˝a
w Katowicach. 

Pierwszà dyrek-
torkà zosta∏a pani
Helena Nagórska,
absolwentka Semi-
narium Nauczyciel-
skiego Sióstr Urszu-
lanek w Krakowie,
Warszawskiej Szko-
∏y Piel´gniarstwa,

i rocznych studiów w Stanach Zjednoczo-
nych. Za prac´ piel´gniarskà podczas I woj-
ny Êwiatowej, za organizacj´ i prowadzenie
pierwszej szko∏y PCK w Warszawie i przy-
gotowywanie kadr dla instytucji wojsko-
wych otrzyma∏a w 1929 roku Medal im.
Florencji Nightingale. W latach 1947-1953
dyrektorkami Szko∏y by∏y panie: J. Trusz-
kowska, A. Sze∏ochwast, A. Kryweƒczyk, A.
G∏ydowa. W 1950 roku szko∏a zabrzaƒska
zosta∏a przekszta∏cona w Paƒstwowà Szko∏´
Piel´gniarstwa.

W latach 1953-1954 powsta∏y kolejne
szko∏y piel´gniarstwa: – 2-letnia w Miko∏o-
wie przyjmujàc kandydatki po IX klasach
LO (1953/54); dyrektorkà szko∏y zosta∏a
piel´gniarka A. Kryweƒczykowa oraz 3-let-
nia w Gliwicach (1953/54) i 3-letnia w Ka-
towicach (1954) dla kandydatek po VII kla-
sach szko∏y podstawowej. Pierwszym dyrek-
torem szko∏y w Gliwicach zosta∏ spo∏ecznik
E. Drabik, a szko∏y w Katowicach mgr M.
Dyska.

Bibliografia:
1. St. Chladek, E. Marczek: „Rozwój Êrednich szkó∏

medycznych piel´gniarstwa województwa kato-
wickiego w okresie 25-lecia PRL”. (w) Rys histo-
ryczny piel´gniarstwa na Âlàsku. Katowice, 1972.

2. J. Jankowska: Piel´gniarstwo na Âlàsku w okresie
40-lecia. (w) XXX-lecie Polskiego Towarzystwa
Piel´gniarskiego w woj. Katowickim. Polskie
Towarzystwo Piel´gniarskie Zarzàd Oddzia∏u
w Katowicach. Katowice-1987.
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Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy 
Koleżance Położnej

Przewodniczącej 
Związków Zawodowych
Pielęgniarek i Położnych

Anicie Rzepka 
i jej Rodzinie 

składa Zarząd Związku Zawodowego

oraz pielęgniarki i położne

Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu

Serdeczne wyrazy współczucia
i głębokiego żalu

z powodu śmierci najukochańszego 

Synusia Łukaszka
składa 

Naszej Koleżance Basi Wójcickiej
Pielęgniarce Oddziału Neurologii 
Szpitala Miejskiego w Będzinie

cały personel obecnego i byłego Szpitala

Mamo! – ju˝ nie p∏acz,
przecie˝ ja jestem.

Obejrzyj si´! – prosz´!
Ka˝dym swym gestem

dotykasz moich myÊli i w∏osów.
Serca dotykasz i a˝ nie sposób

wyraziç g∏oÊno, jak ja Ci´ kocham!
B∏agam Ci´ Mamo! Nie szlochaj.

Ewa Willaume-Pielka

„Nie odchodzi ten

kto pozostaje w sercach bliskich”

Barbarze Kozieł 

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Męża 
składają koleżanki z Obwodu Lecznictwa Kolejowego

w Sosnowcu

Wyrazy szczerego współczucia i wsparcia

z powodu śmierci

Mamy 

Koleżance Małgorzacie Majchrzyk 

składają Przełożone Pielęgniarek

oraz pielęgniarki i Położne ZLA w Zawierciu

Wyrazy współczucia, żalu i smutku 

Koleżance Beacie Chatys-Kosowskiej
z powodu śmierci 

Męża 
składają koleżanki pielęgniarki – absolwentki 

Pedagogiki Zdrowia GWSP w Mysłowicach

Wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 

Koleżance Małgosi Dąbkowskiej 
składają pielęgniarki z Centrum Pediatrii w Sosnowcu

Wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Ojca 

Koleżance Łucji Szczepaniec-Byczek 
składają pielęgniarki, położne i lekarze Oddziału

Neonatologii SP CSK SUM w Katowicach-Ligocie

Naszej Koleżance
Aldonie Szymaszek 

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci 

Ojca 
składa Naczelna Pielęgniarka

wraz z pielęgniarkami i wszystkimi pracownikami

Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

Naszej Drogiej Koleżance
Krystynie Pach-Mroncz 

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

Ojca 
składają Naczelna pielęgniarka

wraz z pielęgniarkami i wszystkimi pracownikami

GZLS w Gliwicach Fundacji „Unia Bracka”

Koleżance Ewie Schmidt 

szczere wyrazy współczucia z powodu

śmierci 

Taty 
składa Pielęgniarka Oddziałowa

wraz z zespołem pielęgniarek z Oddziału

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Naszej Drogiej Koleżance 

Ani Budzich 

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 

Mamy 

składa Naczelna Pielęgniarka

wraz z koleżankami z Bloku Operacyjnego Chirurgii

i Anestezjologii Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu

„Gdy umiera ktoÊ bliski, cz´sto ˝a∏ujemy, ˝e nie zdà˝yliÊmy
mu czegoÊ powiedzieç, ˝e nie byliÊmy dla niego lepsi”

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 29 listopada 2008 r. 

odeszła 

Nasza Koleżanka Pielęgniarka 

Irena Kaczyńska
Rodzinie zmarłej składamy serdeczne

wyrazy współczucia
Koleżanki z medycyny szkolnej SPZLA Katowice

„Moja Przychodnia”

W dniu 23 listopada 2008 r.

odeszła na zawsze 

Nasza Droga Koleżanka 

Henryka Kowalewska-Pędziwiatr
Pielęgniarka Endoskopowa

z Wielospecjalistycznego 

Szpitala Powiatowego

w Tarnowskich Górach.

Żegnamy Cię Heniu, w naszych sercach

i w naszej pamięci będziesz zawsze.
Koleżanki Oddziału Wewnętrznego II, 

Koleżanka Alina Podyma

Z głębokim żalem i ogromnym smutkiem

żegnamy 

Naszą Koleżankę 

Henrykę Kowalewską-Pędziwiatr
długoletnią pielęgniarkę pracowni

endoskopowej 

WSP im. Hagera w Tarnowskich Górach

Łączymy się w bólu z rodziną 
Naczelna Pielęgniarka mgr Ewa Zydek

koleżanki pielęgniarki i położne 

oraz cały zespół pracowników 

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego 

w Tarnowskich Górach
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Konkursy

W siedzibie OIPiP odbyły się postępowania konkursowe
na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Konkursy Listopad 2008
SPZOZ Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach
Pielęgniarka Oddziałowa I Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej – Danuta Kaczmarczyk

Konkursy Grudzień 2008
SPZOZ Szpital Miejski w Rudzie Śląskiej
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Okulistycznego – Maria Pietrzyk

SPZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Pediatrii – Edyta Duta

SPZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w Rybniku
Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologicznego – Barbara Pecka

Sk∏adamy gratulacje i ˝yczymy realizacji zamierzeƒ

dla dobra pacjentów oraz zespo∏u piel´gniarek i po∏o˝nych

Biblioteka OIPiP w Katowicach

Koleżanki i Koledzy 
Biblioteka Okręgowej Izby Pielę-
gniarek i Położnych
w Katowicach proponuje nowe,
następujące pozycje:
1. Zarządzanie komercyjną firmą me-

dyczną,  Kazimierz Perechuda, Mar-
cin Kowalewski (red.). Wolters Klu-
wer Polska, 2008.

2. Podstawy zarządzania zakładem
opieki zdrowotnej, Monika Dobska,
Kazimierz Rogoziński (red.). Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, 2008.

3. Postępy promocji zdrowia - Przegląd
międzynarodowy, Jerzy Karski. Ce-
detu, 2008.

4. Marketing usług zdrowotnych - Od
budowania wizerunku placówki do
zadowolenia klientów, Agnieszka Pie-
strzyńska Bukowska. Cedetu, 2008.

5. Zarządzanie w służbie zdrowia – or-
ganizacja procesowa i zarządzanie
wiedzą,. Marek Duplik. PLACET,
2008.

6. Dystrybucja usług medycznych - Za-
gadnienia ekonomiczne i etyczne,

Paul Dolan, Jan Abel Olsen. Cedetu,
2008.

7. Anatomia człowieka, Janina Sokołow-
ska-Pituchowa.

8. Położnictwo w praktyce lekarza ro-
dzinnego, Bogdan Chazan.

9. Promocja zdrowia dla studentów Stu-
diów licencjackich kierunku pielę-
gniarstwo i położnictwo. Tom I. Teore-
tyczne podstawy promocji, Anna An-
druszkiewicz, Mariola Banaszkiewicz.

10. Zakażenia szpitalne, Danuta Dzier-
żanowska.

11. Anestezjologia i intensywna opieka,
Laura Wołowicka, Danuta Dyk.

12. Diagnozy i interwencje pielęgniar-
skie, Maria Kózka, Lucyna Pła-
szewska-Żywko.

13. Geriatria i pielęgniarstwo geriatrycz-
ne, Katarzyna Wieczorowska-Tobis,
Dorota Talarska.

14. Ginekologia – Poradnik dla położ-
nych, pielęgniarek i fizjoterapeutów,
(red.) Tomasz Opala.

15. Kompendium, pielęgnowania pa-
cjentów w starszym wieku, Kornelia

Kędziora-Kornatowska, Marta Mu-
szalik.

16. Nadciśnienie tętnicze w chorobach
nerek, Dorota Koper, Grzegorz Se-
natorski.

17. Leczenie odleżyn i ran przewlekłych,
Grzegorz Krasowski, Marek Kruk.

18. Pediatria i pielęgniarstwo pedia-
tryczne, Muscari Mary.

19. Pielęgniarstwo neurologiczne, Kry-
styna Jaracz, Wojciech Kozubski.

20. Pielęgniarstwo pediatryczne,
21. Zarys chorób wewnętrznych dla

studentów pielęgniarstwa, Jadwiga
Daniluk, Grażyna Jurkowska.

22. Podstawy pielęgniarstwa chirurgicz-
nego, Elżbieta Walewska.

23. Polityka zdrowotna a zdrowia pu-
bliczne,  Jerzy Leoski.

Zamówiono książkę: Podstawy pielę-
gniarstwa epidemiologicznego,
B. Bober-Gheek, M. Fleischer.                
Zapraszamy do biblioteki 
i czytelni – codziennie 
w godzinach od 800-1500.

Nowa oferta czytelnicza biblioteki OIPiP w Katowicach



Biuro Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
ul. Francuska 16, 40-027 Katowice
czynne od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530

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

Sekretariat: tel. 0 32 209 04 15 do 17, faks 0 32 209 19 26
Sekretariat czynny jest do godziny 1700

Dział Kształcenia Podyplomowego (kursy): tel. 0 32 256 56 00
Dział Prawa Wykonywania Zawodu (czynny codziennie za wyjątkiem środy): tel. 0 32 256 39 22
Dział Prawny:

Specjalista ds. prawnych udziela porad prawnych w godzinach pracy Biura

Radca prawny udziela konsultacji w każdy czwartek w godz. 1400 do 1600

Kasa czynna codziennie w godz. 800 do 1500

Biblioteka i czytelnia czynne codziennie w godz. 800 do 1500

Konto bieżące OIPiP (składki): ING O/Katowice 87 1050 1214 1000 0007 0006 0734

Konto pożyczek/spłaty rat: GETING BANK O/Katowice 74 1560 1108 0000 9060 0005 7542

Organy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych

Informacji na temat realizacji zadań Okręgowej Rady udzielają codziennie w godzinach pracy biura:

Przewodnicząca ORPiP – dr Mariola Bartusek, tel. 0 500 021 799

Sekretarz ORPiP – Bartosz Szczudłowski

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej – Jarosław Panek 

pełni dyżur w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 1530 do 1730

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych – Przewodnicząca OSPiP – mgr Danuta Rudzka-Cesarz 

pełni dyżur w każdą drugą środę miesiąca w godz. 1500 do 1700

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
zawiadamia, iż Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej w 2009 roku pełnić będzie dyżury w każdą
pierwszą środę miesiąca w godzinach od 1500 do 1700.

Natomiast Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowie-
dzialności Zawodowej pełnić będą dyżury w niżej
podanych terminach w godzinach od 1400 do 1600.

Terminy dyżurów: 

Z poważaniem
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Jarosław Panek

Telefon do Biura Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej: 0 510 132 171

Adres poczty elektronicznej:
rzecznik@izbapiel.katowice.pl

Harmonogram Dyżurów Okręgowego Sądu
Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

Okręgowy Sąd Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
uprzejmie zawiadamia, iż Przewodnicząca Okręgowego
Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Pani mgr
Danuta Rudzka-Cesarz, pełni dyżur w każdą drugą
środę miesiąca w godzinach od 1500 do 1700, natomiast
członkowie Okręgowego Sądu w godzinach od 1300

do 1500.

Terminy dyżurów:

Numer telefonu biura OSPiP w Katowicach:
0 510 132 176

Adres poczty elektronicznej: 
sad@izbapiel.katowice.pl

07.01.2009 r.
21.01.2009 r.
04.02.2009 r.
18.02.2009 r.
04.03.2009 r.
18.03.2009 r.
01.04.2009 r.
15.04.2009 r.
29.04.2009 r.

06.05.2009 r.
20.05.2009 r.
03.06.2009 r.
17.06.2009 r.
01.07.2009 r.
15.07.2009 r.
29.07.2009 r. 
05.08.2009 r.
19.08.2009 r.

02.09.2009 r.
16.09.2009 r.
30.09.2009 r.
07.10.2009 r.
21.10.2009 r.
04.11.2009 r.
18.11.2009 r.
02.12.2009 r.
16.12.2009 r.

14.01.2009 r.
28.01.2009 r.
11.02.2009 r.
25.02.2009 r.
11.03.2009 r.
25.03.2009 r.
08.04.2009 r.
22.04.2009 r.
13.05.2009 r.
27.05.2009 r.
10.06.2009 r.

24.06.2009 r.
08.07.2009 r.
22.07.2009 r.
12.08.2009 r.
26.08.2009 r.
09.09.2009 r.
23.09.2009 r.
14.10.2009 r.
28.10.2009 r.
25.11.2009 r.
09.12.2009 r.
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Organizacja i zarządzanie w pielęgniarstwie

● Grażyna Kruk-Kupiec 

Dr n. biol. Konsultant Krajowy w dziedzinie

pielęgniarstwa, Naczelna Pielęgniarka Woje-

wódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej

im. J. Daaba w Piekarach Śląskich

● Urszula Mizerska

Mgr pielęgniarstwa, studia podyplomowe

Zarządzanie Zdrowiem Publicznym - Colle-

gium Medicum UJ, Dyrektor ds. pielęgniar-

stwa w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji

„REPTY” w Tarnowskich Górach

● Jarosław Panek

Licencjat administracji, pielęgniarz, specjali-

sta zarządzania i organizacji, p.o. Naczelna

Pielęgniarka Centrum Leczenia Oparzeń

w Siemianowicach Śląskich, Okręgowy

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

● Danuta Rudzka-Cesarz

Mgr pielęgniarstwa, Naczelna Pielęgniarka SP

Szpitala Klinicznego im. dr  A. Mielęckiego

w Katowicach, Przewodnicząca Okręgowego

Sądu Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

● Iwona Kowalik

Mgr pielęgniarstwa, specjalista organizacji

ochrony zdrowia, studia podyplomowe z za-

kresu zarządzanie placówkami ochrony

zdrowia AE w Katowicach, Przełożona Pielę-

gniarek w Szpitalu Miejskim Nr 2 im. T. Bo-

czonia w Mysłowicach

● Bernadeta Dymarczyk

Mgr teologii ze specjalnością etyka, pielę-

gniarka, specjalistka organizacji i zarządza-

nia, Naczelna Pielęgniarka Centralnego

Szpitala Klinicznego SUM im. Kornela Gibiń-

skiego w Katowicach

● Grażyna Morawska

Mgr organizacji i zarządzania, pielęgniarka,

Naczelna Pielęgniarka NZOZ VITO-MED

w Gliwicach

● Ewa Frenkiel-Zydek

Mgr pielęgniarstwa, Naczelna Pielęgniarka

Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowe-

go im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach

Wstęp

Problematyka związana z projektowaniem

stanowisk pracy, stanowi jeden z podstawo-

wych elementów, zadań, ale i uprawnień ka-

dry zarządzającej, także w opiece zdrowot-

nej. Opracowanie opisów stanowisk pracy

jest zadaniem kadry zarządzającej najwyż-

szego szczebla. 

Analizę stanowiska pielęgniarskiego powin-

no się budować z punktu widzenia koncepcji

funkcjonowania tegoż stanowiska, jak rów-

nież wizji i perspektyw rozwoju.

Efektywne budowanie opisu stanowiska po-

winno powstawać na bazie analizy wykony-

wanej pracy, stanowiąc ocenę wymagań

przyporządkowanych.

Opisy stanowiska znajdują zastosowanie

w trzech podstawowych obszarach zarzą-

dzania, stanowiąc podstawę do ustalania

kryteriów okresowej oceny:

• organizacji pracy, 

• zarządzania zasobami ludzkimi,

• kierowania ludźmi.

Opisy stanowisk są również niezbędne do

sformułowania przejrzystej polityki zatrudnia-

nia pracowników, jak również budowania

ścieżki kariery.

Dzięki opisowi stanowiska pracownik ma

możliwość zapoznania się z wymaganiami ze

strony zakładu pracy.

Korzyści związane z budowaniem

stanowisk pracy są następujące:

1. Stanowią podstawę ustalania okresowej

oceny pracowników, jak również ich mo-

tywowania.

2. Dają możliwość kontroli realizacji celów.

3. Pozwalają na określenie obszarów koli-

dujących kompetencji.

4. Stanowią podstawę budowania systemu

wynagradzania.

5. Stanowią podstawę wartościowania pracy.

6. Stanowią podstawę budowania ścieżki

kariery.

7. Są przydatne w określaniu potrzeb szko-

leniowych.

8. Pozwalają na jasne określenie kryteriów

zatrudniania i oceny pracowników.

Opracowany przez zespół ds. zarządzania,

projekt opisu stanowiska Naczelnej Pielę-

gniarki/Dyrektora ds. Pielęgniarstwa oraz

Pielęgniarki Oddziałowej nie stanowi uniwer-

salnego przykładu do natychmiastowego

wdrożenia do praktyki – jest natomiast pew-

nym wzorcem, który można rozwijać zależ-

nie do wymagań danej instytucji i może stać

się przesłanką do doskonalenia pracy na już

istniejących.

Opis stanowiska pracy Naczelnej Pielęgniarki/Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 
i Pielęgniarki Oddziałowej

Zespół ds. organizacji i zarządzania w pielęgniarstwie

Dane dotyczące zakładu pracy

Nazwa jednostki 

Nazwa stanowiska pracy Naczelna Pielęgniarka vel Dyrektor ds. pielęgniarstwa

Podległość służbowa:

• Stanowisko podlega Naczelna Pielęgniarka podlega służbowo Dyrektorowi Naczelnemu

• Stanowisku podlega Pielęgniarki i położne, oraz inny personel zgodnie ze statutem szpitala

Opis stanowiska pracy – Pielęgniarka Naczelna, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa
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Miejsce pracy • administracja 

• szpital 

Dane dotyczące stanowiska

Cel stanowiska Organizowanie, monitorowanie, nadzór w zakresie:

• kompleksowych świadczeń pielęgniarskich na poziomie szpitala 

• działań związanych z promocją zdrowia 

• działań związanych z jakością opieki pielęgniarskiej 

• działań związanych w pracą podległego zespołu – zgodnie ze statutem szpitala

Czas pracy - praca jednozmianowa 7,35 min.

Wymagane kwalifikacje – niezbędne • Dyplom szkoły pielęgniarskiej

• Posiadanie prawa wykonywania zawodu 

• Wykształcenie wyższe pielęgniarskie, lub inne wyższe mające zastosowanie w ochronie zdrowia 

• Minimum 7 lat stażu pracy w szpitalu

Kwalifikacje – dodatkowe • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania placówkami służby zdrowia

• Ukończone inne formy doskonalenia zawodowego, przydatne do realizacji zadań

Doświadczenie zawodowe • W zakresie organizacji i funkcjonowania szpitala

• W zakresie organizacji i zarządzania pracą pielęgniarek, położnych

• Pracy pielęgniarek w zakresie czynności pielęgniarskich

• Pracy położnych w zakresie czynności pielęgniarskich*

• Systemów zarządzania placówkami służby zdrowia

• Promocji zdrowia

• Systemów jakości 

• Zdrowia publicznego

Cechy osobowości • Komunikatywność

• Obiektywizm

• Decyzyjność

• Kreatywność

• Uczciwość

• Kultura osobista

• Odpowiedzialność

• Rzetelność

• Innowacyjność

• Efektywność

• Motywacja do samokształcenia 

Umiejętności • Zastosowania wiedzy w praktyce

• Diagnozowania problemów, określenia priorytetów i ich rozwiązywania

• Komunikacji z pracownikami, przełożonymi i kierownikami innych działów

• Rozwiązywania konfliktów

• Motywowania pracowników 

• Planowania pracy podległego zespołu

• Planowania pracy własnej

• Pracy w stresie

• Dostosowania się do nowych zadań

• Współpracy w zespole 

• Oceny podległych pracowników 

• Poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie pracy pielęgniarek, położnych*, podległego per-

sonelu

• Właściwego kontrolowania pracy

• Doskonalenia zawodowego

• Obiektywizmu

• Korzystania z obowiązujących standardów, przepisów 

• Podnoszenia jakości opieki pielęgniarskiej

Wiedza Z zakresu: 

• technik, metod pielęgnowania 

• ustaw i rozporządzeń obowiązujących w pielęgniarstwie i systemie ochrony zdrowia

• metod, technik organizacji pracy 

• zasad zarządzania i kierowania zasobami ludzkimi

• zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 
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• przepisów p/poż.

• standardów i procedur obowiązujących w szpitalu 

• promocji zdrowia, zdrowia publicznego

• podstaw systemu zarządzania jakością 

Zadania • Opracowanie struktury organizacyjnej działu pielęgniarskiego; określenie liczby i rodzaju

pielęgniarskich (oraz pozostałego podległego personelu *) stanowisk pracy, ustalenie zakresu

obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności oraz kwalifikacji. Opracowanie zakresów

obowiązków i opisu stanowisk pracy podległego personelu wymaganych na poszczególnych

stanowiskach pracy

• Zapewnienie kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej. Poszukiwanie i proponowanie

nowych rozwiązań na rzecz usprawnienia pracy w szpitalu, wybór i propagowanie nowych

metod opieki pielęgniarskiej, zarządzania zespołami pielęgniarskimi 

• Uczestniczenie i włączanie zespołów pielęgniarskich do prac badawczych

• Nadzór nad poziomem i organizacją pracy podległego personelu 

• Monitorowanie, ocena i analiza jakości pielęgnowania

• Nadzór nad właściwym rozmieszczeniem kadr, ocena liczby i struktury pracowników

w stosunku do zapotrzebowania pacjentów na opiekę 

• Nadzór nad przestrzeganiem Praw Pacjenta i zasad etyki zawodowej

• Opracowanie wykazu obowiązującej dokumentacji w pielęgniarstwie

• Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji pielęgniarskiej 

• Nadzór nad opracowaniem standardów, procedur

• Nadzór nad realizacją standardu w zakresie praw pacjenta

• Nadzór nad realizacją standardów w pielęgniarstwie

• Kierowanie i uczestnictwo w programach jakości realizowanych na poziomie szpitala 

• Organizacja szkoleń na poziomie szpitala

• Organizacja szkoleń, konferencji ukazujących dorobek praktyczny i naukowy pielęgniarstwa

• Opiniowanie spraw dotyczących organizacji pracy podległego zespołu w poszczególnych

komórkach organizacyjnych szpitala

• Ocena współpracy komórek organizacyjno-gospodarczych z komórkami działalności podsta-

wowej szpitala

• Informowanie Dyrektora o sprawach związanych z działalnością podległego personelu

• Przedstawianie Dyrektorowi w porozumieniu z kierownikami właściwych komórek opinii

o pracownikach 

• Akceptacja planów miesięcznej obsady w oddziałach

• Akceptacja i nadzór nad prowadzeniem rocznej oceny podległych pracowników 

• Akceptacja i nadzór nad prowadzeniem ocen pracownika w zakresie adaptacji 

• Ustalanie zastępstw na czas nieobecności podległych pracowników

• Akceptacja rocznych urlopów podległego zespołu pracowników

• Akceptacja planów rocznych szkoleń pielęgniarskich w oddziałach 

• Prowadzenie staży pielęgniarek

• Prowadzenie wykazu pielęgniarek w zakresie kształcenia podyplomowego 

• Organizacja i prowadzenie odpraw pielęgniarek oddziałowych

• Nadzór i kontrola nad realizacją powierzonych zadań

• Nadzór nad stanem sanitarno-higienicznym szpitala 

• Ocena podległego personelu

• Stosowanie nagród i kar

• Kontrolowanie obecności, oraz punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy

• Udział w raportach pielęgniarskich 

• Udział w odprawach u Dyrektora

• Motywowanie pracowników

• Motywowanie pracowników do kształcenia podyplomowego

• Rozwiązywanie konfliktów 

• Kierowanie procesem adaptacji pracownika

• Przeprowadzanie kontroli na poziomie szpitala w dni świąteczne 

• Nadzór i współpraca z pielęgniarką epidemiologiczną 

• Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia optymalnej jakości świadczeń pacjen-

tom oddziału

• Samokształcenie
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• Znajomość przepisów BHP i p/poż

• Przestrzeganie zasad polityki bezpieczeństwa ochrony zbiorów danych osobowych na stano-

wisku pracy

Odpowiedzialność • Odpowiada za realizację wyżej wymienionych zadań

• Odpowiada za całokształt spraw należących do powierzonego zakresu obowiązków. 

• Odpowiada za podjęte decyzje, jak i za nie podjęte decyzje w sytuacjach tego wymagających

• Odpowiada za rozwój podległego zespołu pracowników 

Zakres uprawnień pracownika Wynikają z zakresu obowiązków. Reprezentowanie szpitala na zewnątrz, w szczególności

w sprawach pielęgniarstwa. Szczególne uprawnienia nie wynikające z zakresu obowiązków

i pełnomocnictwa nadaje Dyrektor szpitala

Kryteria oceny • wiedza fachowa

• planowanie i organizowanie

• efektywność i jakość pracy

• motywacja do powiększania zakresu kompetencji

• innowacyjność

• decyzyjność

• komunikatywność

• znajomość przepisów, standardów, procedur

• dyspozycyjność

• kreatywność

Kryteria oceny ustalane są zgodnie z Kartą oceny pracownika obowiązującą w szpitalu.

Opis stanowiska pracy – Pielęgniarka Oddziałowa

Dane dotyczące zakładu pracy

Nazwa jednostki 

Nazwa stanowiska pracy Pielęgniarka oddziałowa

Podległość służbowa:

• Stanowisko podlega Pielęgniarka oddziałowa podlega w zakresie wykonywania czynności służbowych Naczelnej

pielęgniarce – Dyrektorowi ds. pielęgniarstwa, a funkcjonalnie ordynatorowi oddziału

• Stanowisku podlega Personel oddziału zgodnie za statutem szpitala:

- pielęgniarki 

- położne

- ratownicy medyczni

- dietetycy

- sanitariusze

- salowe

- inny podległy personel 

Miejsce pracy Oddział

Dane dotyczące stanowiska

Cel stanowiska Organizowanie i realizowanie kompleksowych świadczeń pielęgniarskich w oddziale w aspek-

cie ilościowym i jakościowym. Organizowanie pracy podległego innego personelu w aspekcie

ilościowym i jakościowym

Czas pracy - praca jednozmianowa 7,35 min.

Wymagane kwalifikacje • Dyplom szkoły pielęgniarskiej

• Posiadanie prawa wykonywania zawodu 

• Kurs kwalifikacyjny

• Ukończone inne formy doskonalenia zawodowego, przydatne do realizacji zadań

• 5 lat stażu

Kwalifikacje dodatkowe • tytuł magistra pielęgniarstwa lub inny mający zastosowanie w ochronie zdrowia

(3-letni staż pracy)

• licencjat w dz. pielęgniarstwa lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

• Specjalizacja z organizacji i zarządzania

• Specjalizacja w innej dziedzinie pielęgniarstwa, mająca zastosowanie w pracy w szpitalu

Doświadczenie zawodowe • W zakresie organizacji i funkcjonowania oddziału szpitala

• W zakresie organizacji i zarządzania pracą pielęgniarek

• Pracy pielęgniarek w zakresie czynności pielęgniarskich

• Pracy położnych w zakresie czynności pielęgniarskich*
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Cechy osobowości • Komunikatywność

• Obiektywizm

• Decyzyjność

• Kreatywność

• Uczciwość

• Kultura osobista

• Odpowiedzialność

• Rzetelność

• Innowacyjność

• Efektywność

• Motywacja do samokształcenia 

Umiejętności • Zastosowania wiedzy w praktyce

• Diagnozowania problemów, określenia priorytetów i ich rozwiązywania

• Komunikacji z pracownikami, przełożonymi i kierownikami innych działów

• Rozwiązywania konfliktów

• Motywowania pracowników 

• Planowania pracy podległego zespołu

• Planowania pracy własnej

• Oceny podległych pracowników 

• Właściwego kontrolowania pracy

• Dostosowania się do nowych zadań

• Współpracy w zespole 

• Doskonalenia zawodowego

• Obiektywizmu

• Korzystania z obowiązujących standardów, przepisów 

Wiedza Z zakresu technik:

• metod pielęgnowania 

• ustaw i rozporządzeń obowiązujących w pielęgniarstwie i systemie ochrony zdrowia

• praw pacjenta

• etyki zawodowej

• metod, technik organizacji pracy 

• zasad zarządzania, funkcji kierowniczych

• podstawy medycyny klinicznej w zakresie danej specjalności

• zasad bezpieczeństwa i higieny pracy 

• przepisów p/poż

• standardów i procedur obowiązujących w oddziale 

• podstaw systemu zarządzania jakością 

• standardów akredytacyjnych 

Zadania • Określenie celów i funkcji opieki pielęgniarskiej na oddziale 

• Określenie zakresu obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności w zespole pielęgniarskim,

stosownie do kompetencji zatrudnionych

• Określenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską 

• Zapewnienie kompleksowej i ciągłej opieki pielęgniarskiej 

• Zapewnienie kompleksowej opieki ze strony podległego, innego zespołu

• Zapewnienie odpowiedniej liczby i asortymentu leków, sprzętu, zasobów materiałowych nie-

zbędnych do realizacji opieki nad chorymi oraz gwarantujących bezpieczne wykonywanie

pracy 

• Planowanie doskonalenia podległego zespołu, wnioskowanie o kierowanie pracowników do

ośrodków doskonalenia zawodowego

• Współpraca z naczelną pielęgniarką, pielęgniarką epidemiologiczną w zakresie realizacji zadań

pielęgniarskich, utrzymania oddziału w czystości oddziału i przestrzegania reżimu sanitarnego

• Nadzór nad czystością oddziału

• Opiniowanie służb pomocniczych i działów współpracujących z oddziałem

• Prezentowanie osiągnięć zespołu pielęgniarskiego w zakresie badań nad optymalizacją opie-

ki nad chorymi 

• Nadzorowanie równomiernego rozłożenia zadań i odpowiedniego wykorzystania zasobów ka-

drowych zgodnie z wytycznymi zachowania optymalnych warunków pracy

• Nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta i etyki zawodowej
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• Informowanie ordynatora o stanie pacjentów i innych sprawach związanych z działalnością

oddziału

• Informowanie pacjentów o przysługujących prawach, zapoznawanie z topografią oddziału

• Planowanie miesięcznej obsady w oddziale

• Planowanie rocznych urlopów

• Udział w obchodzie lekarskim

• Nadzór nad wykonywaniem zleceń lekarskich

• Prowadzenie apteczki oddziałowej

• Nadzór i kontrola nad realizacją powierzonych zadań

• Monitorowanie, ocena i analiza jakości pielęgnowania

• Poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań na rzecz usprawnienia pracy w oddziale 

• Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy i pobytu w oddziale

• Nadzorowanie pracy podległego personelu

• Ocena podległego personelu

• Stosowanie nagród, oraz wnioskowanie o udzielenie kary

• Kontrolowanie obecności, oraz punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy

• Czuwanie nad całością inwentarza oddziałowego 

• Nadzór depozytu rzeczy wartościowych pacjenta

• Nadzór nad prawidłowym wypełnianiem dokumentacji pielęgniarskiej 

• Udział w raportach pielęgniarskich 

• Składanie raportów ustnych naczelnej pielęgniarce

• Udział w odprawach 

• Nadzór nad bielizną oddziałową 

• Motywowanie pracowników

• Motywowanie pracowników do doskonalenia zawodowego, kształcenia podyplomowego

• Rozwiązywanie konfliktów na poziomie oddziału

• Uczestnictwo w procesie adaptacji pracownika

• Przeprowadzanie kontroli na poziomie oddziału w dni świąteczne 

• Organizacja szkoleń wewnątrzoddziałowych

• Przeprowadzanie kontroli na poziomie szpitala w uzgodnieniu z naczelną pielęgniarką

• Nadzór nad opracowaniem standardów 

• Nadzór nad realizacją standardów w pielęgniarstwie

• Nadzór i uczestnictwo w programach jakości realizowanych na poziomie oddziału

• Nadzór nad realizacją zadań wynikających edukacji pacjentów i promocji zdrowia

• Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia optymalnej jakości świadczeń pacjen-

tom oddziału

• Współpraca z pielęgniarką Naczelną w zakresie działań projakościowych 

• Udział w pracach zespołów tematycznych na poziomie szpitala

• Samokształcenie

• Znajomość przepisów BHP i p/poż

• Dbanie o należyty stan urządzeń i sprzętu oraz o porządek, ład w miejscu pracy 

• Używanie przydzielonej odzieży ochronnej 

• Niezwłoczne zawiadomienie przełożonego o zauważonym w zakładzie wypadku przy pracy

albo zagrożeniu życia ludzkiego

• Przestrzeganie zasad ochrony zbiorów danych osobowych i zachowanie tajemnicy zawodo-

wej na stanowisku pracy

Odpowiedzialność • Odpowiada za całokształt spraw należących do powierzonego zakresu obowiązków. Odpowia-

da za podjęte decyzje, jak i za nie podjęte decyzje w sytuacjach tego wymagających

Kryteria oceny • Wiedza fachowa

• Planowanie i organizowanie

• Efektywność i jakość pracy

• Motywacja do powiększania zakresu kompetencji

• Innowacyjność

• Decyzyjność

• Komunikatywność

• Znajomość przepisów, standardów, procedur

• Dyspozycyjność

• Kreatywność
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Jednym z elementów sprawnego zarządzania

organizacją jest właściwe gospodarowanie za-

sobami ludzkimi. Efektywnie prowadzona poli-

tyka kadrowa zapewnia realizację celów zakła-

du, a pracownikom stanowisko pracy odpowia-

dające ich umiejętnościom, predyspozycjom

i aspiracjom. Zatrudnianie pracownika związa-

ne jest z przeniesieniem na niego częściowej

odpowiedzialności za funkcjonowanie zakładu.

Aby pracownik umiał odnaleźć się w określonej

sytuacji, musi posiadać niezbędną wiedzę co

do zakresu, obszaru i poziomu delegowanych

mu uprawnień i obowiązków [6,7].

Wielowymiarowość stanowiska pracy pielę-

gniarki i położnej trafnie oddaje analiza wg

koncepcji A. Potockiego w aspekcie jego

funkcji, podmiotu i przedmiotu pracy oraz miej-

sca w systemie. Funkcjonalnie rozumiane sta-

nowisko pracy jest więc zakresem czynności

przypisanych pracownikowi do wykonania,

powstałych w wyniku podziału celu ogólnego

organizacji na cele cząstkowe. Z kolei podmio-

towość stanowiska pracy obejmuje trzy istotne

w działalności produkcyjnej elementy tj.: czło-

wiek, środki pracy i przedmiot pracy. Traktując

stanowisko pracy przedmiotowo postrzega się

je jako przestrzeń roboczą wraz z niezbędnym

wyposażeniem. Systemowe ujęcie stanowi-

ska pracy wyodrębnia je jako najmniejszą, nie-

podzielną cząstkę systemu. Modyfikację anali-

zy stanowiska pracy w ujęciu podmiotowym

zaproponowała A. Ksykiewicz-Dorota, okre-

ślając je jako miejsce pracownika w strukturze

organizacyjnej w aspekcie dostępu do władzy,

co dzieli miejsca pracy na stanowiska wyko-

nawcze i kierownicze [4]. 

Wszystkie definicje opisujące stanowisko pra-

cy łączy kilka wspólnych elementów: wyod-

rębnienie przestrzenne, strukturalne, czynno-

ściowe, personalne i rzeczowe [3,8]. Inne

istotne elementy, które powinien zawierać

opis to: cele, zadania, odpowiedzialność,

uprawnienia, kwalifikacje przypisane do da-

nego miejsca pracy [2,3]. Pełny opis stanowi-

ska pracy może zawierać jeszcze inne ele-

menty, np.: nazwę, podporządkowanie, funk-

cje, więzi organizacyjne, podstawę prawną

i wymagania specjalne [1]. 

Opis stanowiska pracy, jako niezbędny ele-

ment umowy o pracę, umożliwia realizację

celów zakładu, reguluje zasady współpracy

i współodpowiedzialności oraz informuje pra-

cownika o jego miejscu w strukturze. Stano-

wisko pracy pełni więc podstawową, ale zara-

zem najważniejszą rolę w całej strukturze or-

ganizacyjnej [2,3]. 

Stanowisko pracy rozpatrywać można rów-

nież w kontekście diagnostycznym (faktycz-

nym) i prognostycznym (modelowym). W za-

wodach medycznych, gdzie nie poprzestaje

się na osiągnięciu stanu przeciętnego, ale dą-

ży do uzyskania stanu najlepszego z możli-

wych, również stanowisko pracy powinno być

opisywane w ujęciu optymalnym [5]. 

Rozpatrując pracę pielęgniarki i położnej sen-

sowne wydaje się rozróżnianie pojęć: stano-

wisko pracy i stanowisko robocze, pomimo,

że niemożliwe jest rozdzielne ich funkcjono-

wanie [3]. Przykładowo: na stanowisko pracy

pielęgniarki/ położnej odcinkowej będą skła-

dały się m.in. punkt pracy administracyjnej,

punkt wstrzyknięć czy łóżko pacjentki ujęte

w aspekcie przestrzeni roboczej. 

Rodzaje stanowisk pracy zależą także od przy-

jętego kryterium. Zauważyć należy, że podział

na stanowiska pracy umysłowej i fizycznej sta-

je się coraz częściej podziałem w zakresie teo-

retycznej analizy procesów pracy [3]. 

Bezpieczeństwo na stanowisku

pracy pielęgniarki i położnej

Obowiązkiem pracodawcy, nałożonym przez

Kodeks Pracy, jest zapewnienie bezpiecz-

nych i higienicznych warunków pracy, co sta-

nowi niezbędny warunek zachowania zdrowia

i życia pracownika. Wśród ogółu pracowni-

ków, dwie grupy objęte są specjalną ochro-

ną. Są to kobiety i pracownicy młodociani.

W zawodach medycznych, najliczniej repre-

zentowanych przez kobiety, ochrona ta staje

się działaniem priorytetowym [6,7]. 

Konieczność zapewnienia bezpiecznego

i zdrowego środowiska pracy pielęgniarek

i położnych związana jest z zadaniem, stawia-

nym przed kobietą: urodzenie i wychowanie

zdrowego potomstwa. Dlatego analiza środo-

wiska pracy powinna uwzględniać nie tylko

aspekt wydajności produkcyjnej, ale i „repro-

dukcyjnej”. Funkcje rozrodcze i jakość prze-

kazanego potomstwu materiału genetycznego

mogą zostać niekorzystnie zmienione przez

czynniki i warunki pracy. Stąd też intensywna

ochrona kobiet jako grupy zawodowej podyk-

towana jest szeroko pojętym interesem pu-

blicznym. Efektem tej polityki jest m.in. Rozpo-

rządzenie Rady Ministrów z dn. 10 września

1996 w sprawie wykazu prac wzbronionych

kobietom (Dz.Urz. RP Nr 114 z 27 września

1996, poz. 545). Żadne jednak odgórne

przepisy nie wpłyną na poprawę jakości stano-

wiska pracy, jeśli nie pójdzie za tym pełne zro-

zumienie znaczenia bezpiecznego i higienicz-

nego miejsca pracy nie tylko przez pracodaw-

ców, ale też przez pracowników [6]. 

Struktura organizacyjna

stanowisk pracy położnej

Prawidłowo ułożona struktura ma podstawowe

znaczenie dla osiągnięcia celów zakładu.

Umożliwia sprawne zarządzanie, lepszy podział

zadań i łatwość w przystosowywaniu się do

zmian otoczenia. Na całość struktury składają

się ogniwa organizacyjne, które stanowią wy-

odrębnione funkcjonalnie i hierarchicznie czę-

ści zakładu. Ogniwa organizacyjne posiadają

również pewną dozę samodzielności. Struktu-

rę organizacyjną zakładów opieki zdrowotnej

tworzy pięć typów ogniw organizacyjnych:

• stanowisko pracy

• komórka organizacyjna 

• piony organizacyjne

• służby tj. stanowiska lub komórki o wyspe-

cjalizowanych, jednakowych funkcjach

• stanowiska kierownicze [1]. 

Częściami struktury są również więzi organiza-

cyjne, które stanowią element scalający po-

szczególne ogniwa. Wśród różnych typów

więzi wyróżnić można: więzi służbowe, funk-

cjonalne, informacyjne i techniczne. Podle-

głość służbowa jest przykładem więzi służbo-

wej (położna odcinkowa – położna oddziało-

wa). Więzi funkcjonalne (fachowe) charaktery-

zuje rola doradcza, wspierająca, a sposoby

przepływu informacji regulują więzi informacyj-

ne. Więzi techniczne (współdziałania) umożli-

wiają funkcjonowanie zakładu jako całości [1]. 

Analizując hierarchicznie typy stanowisk pracy

zajmowane przez położne w zakładach opieki

zdrowotnej można wyróżnić stanowiska:

1) pielęgniarka/położna stażystka

2) pielęgniarka/położna odcinkowa 

3) pielęgniarka/położna środowiskowo-ro-

dzinna

4) starsza pielęgniarka/położna

5) starsza pielęgniarka/położna środowisko-

wo-rodzinna

Zespół ds. ochrony zdrowia pielęgniarek i położnych

● Barbara Kotlarz 

Pielęgniarka/położna, magister pielęgniarstwa, Śląski Uniwersytet

Medyczny Katowice

● Małgorzata Kuduk

Pielęgniarka, magister pielęgniarstwa, SPZOZ Szpital Miejski

w Rudzie Śląskiej

Złożoność stanowiska pracy pielęgniarki i położnej
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6) pielęgniarka/położna koordynująca

7) pielęgniarka/położna oddziałowa/zastęp-

czyni pielęgniarka/położnej oddziałowej 

8) przełożona pielęgniarek/położnych/zastęp-

czyni przełożonej pielęgniarek/położnych 

9) pielęgniarka/położna naczelna [12]. 

Miejsce odbywania staży cząstkowych dla

pielęgniarki to: oddział wewnętrzny, pedia-

tryczny, chirurgiczny, położniczo-noworodko-

wy, OIOM, POZ, zakład opieki długotermino-

wej. Staże cząstkowe położna realizuje w od-

działach: ginekologii, patologii ciąży, położni-

czym, noworodkowym oraz sali porodowej

i w zakładzie podstawowej opieki zdrowotnej.

Miejsce odbywania 4-tygodniowych zajęć fa-

kultatywnych wybiera stażysta [9]. 

Warunkiem zaliczenia stażu podyplomowego

powinno być złożenie ustnego lub pisemnego

kolokwium z wiedzy teoretycznej i ocena

umiejętności praktycznych w ramach staży

cząstkowych. Pozytywne zaliczenie stażu po-

twierdzone zostaje wydaniem zaświadczenia

o odbyciu przez pielęgniarkę/położną stażu

podyplomowego. Na tej podstawie właściwa

terytorialnie okręgowa izba pielęgniarek i po-

łożnych wydaje pielęgniarce/ położnej prawo

wykonywania zawodu [9].

Celem stażu jest uzyskanie sprawności ma-

nualnej w zakresie wykonywanych czynności,

poszerzanie wiadomości, konfrontacja wie-

dzy teoretycznej z działalnością praktyczną

oraz wyrabianie cech i nawyków przydatnych

w pracy zespołowej [9]. Istotną jednak rolą

stażu podyplomowego jest przygotowanie do

obowiązku przejęcia odpowiedzialności za

podejmowane działania. 

Pielęgniarka/położna odcinkowa jako wykwa-

lifikowany i pełnoprawny członek zespołu tera-

peutycznego posiada samodzielność działa-

nia w zakresie sprawowania bezpośredniej

opieki pielęgnacyjnej, wyboru sposobu działa-

nia i metody realizacji, współdziałania z rodziną

oraz edukowania i informowania o stanie zdro-

wia w zakresie niezbędnym w stosunku do

sprawowanej opieki. Ma prawo do udzielania

świadczeń zapobiegawczych w zakresie po-

radnictwa i edukacji zdrowotnej i diagnostycz-

nych, w tym kierowania i pobierania materiału

do badań (np. krew, mocz, wydzieliny). Jej

udział w procesie terapeutycznym obejmuje

również możliwość wykonywania świadczeń

leczniczych: m.in. doraźne podawanie tlenu,

kaniulacja żył obwodowych, cewnikowanie

i płukanie pęcherza moczowego, stosowanie

baniek lekarskich. Może również prowadzić

rehabilitację przyłóżkową i usprawnianie ru-

chowe. Ukończenie ukierunkowanych kursów

dokształcających i specjalistycznych zwiększa

obszar samodzielności w działaniu.

Podmiotem opieki pielęgniarki/położnej środo-

wiskowo-rodzinnej jest pacjent i jego rodzina.

Specyfiką pracy natomiast jej obecność w śro-

dowisku zamieszkania. Następuje tu odwróce-

nie ról: pacjent znajduje się w środowisku so-

bie znanym i we własnym odczuciu bezpiecz-

nym, a pielęgniarka/położna wchodzi na obcy,

niekoniecznie wzorcowo ukształtowany teren.

Kwalifikacje jej, jako wykwalifikowanego pra-

cownika medycznego zezwalają na ocenę te-

goż środowiska, jednak nie uprawniają do jego

krytykowania. W celu rozpoznania danego śro-

dowiska w aspekcie diagnozy pielęgniarskiej

pielęgniarka/ położna współpracuje z zespo-

łem lekarza rodzinnego i specjalisty. W toku

sprawowanej opieki może zaistnieć koniecz-

ność współpracy z innymi komórkami o cha-

rakterze społeczno -socjalnym czy prawno-ad-

ministracyjnym (policja, straż miejska) [13].

Stanowisko pracy pielęgniarki/ położnej śro-

dowiskowo-rodzinnej w aspekcie przedmioto-

wym i organizacyjnym uwzględniać powinno

dom, drogę dojścia/ dojazdu, środek lokomo-

cji, pomieszczenia poradni lub praktyki, a tak-

że wyposażenie w sprzęt [5]. Stanowiska pie-

lęgniarki/ położnej koordynującej, oddziało-

wej i zastępczyni pielęgniarki/ położnej od-

działowej są stanowiskami kierowniczymi

w strukturze hierarchicznej oddziału. Obec-

ność wszystkich lub tylko jednego z nich zależ-

na jest od wielkości oddziału, liczby łóżek, po-

działu na pododdziały, trakty lub odcinki, a tak-

że ilości zatrudnionego personelu położnicze-

go i/lub pomocniczego. Do ich wykonywania

niezbędne jest posiadanie szkolenia podyplo-

mowego i/lub doświadczenia zawodowego.

Poza czynnościami organizacyjnymi i admini-

stracyjnymi charakteryzują się wykonywaniem

takich działań dydaktycznych jak: szkolenie,

instruowanie, pokazywanie, ocenianie. 

W aspekcie bezpieczeństwa i higieny pracy

stanowiska te doskonale nadają się do bezpo-

średniej i systematycznej obserwacji, i w razie

potrzeby korygowania nieprawidłowości

w przebiegu procesów pracy, stosowanych

metod i środków pracy, a także przestrzegania

standardów i zasad. Działania te mogą napoty-

kać na przeszkody związane z rozgałęzionym

systemem podległości służbowej: więź admi-

nistracyjna (przełożona/ naczelna), organiza-

cyjna (ordynator), faktyczna (lekarz dyżurny, le-

karz prowadzący), inna (np. pielęgniarka epi-

demiologiczna, kierownik laboratorium) [1].

Przełożona pielęgniarek/położnych, czy jej

zastępczyni to jednoosobowe stanowiska kie-

rownicze w strukturze administracyjnej zakła-

du. W ramach tych stanowisk nie wykonuje

się bezpośrednich czynności pielęgniarsko-

położniczych, lecz wyznacza cel i kierunek

opieki oraz określa obowiązujące standardy

postępowania. Dlatego ważne jest identyfiko-

wanie się przełożonej/naczelnej z misją i wi-

zją zakładu pracy. 

Wg nowoczesnych trendów kierowania w pie-

lęgniarstwie powinno się, wzorem innych

państw, dążyć do wyodrębnienia organizacyj-

nego pionu pielęgniarsko-położniczego i struk-

turalnego podporządkowania go dyrektorowi

ds. pielęgniarstwa/opieki pielęgniarskiej [1].

Stanowisko pielęgniarki naczelnej, należące

również do ścisłej kadry kierowniczej, wystę-

puje najczęściej w większych zakładach opie-

ki zdrowotnej lub w zakładach wieloczłono-

wych, co ostatnio zdarza się coraz częściej

z uwagi na proces łączenia mniejszych placó-

wek. Pomimo nazwy (pielęgniarka naczelna),

kwalifikacje położnej posiadającej wyższe wy-

kształcenie uprawniają ją do ubiegania się

o nie. Najczęściej jednak regulamin konkursu

obliguje kandydatów do posiadania dodatko-

wych kwalifikacji, np. ukończone studia pody-

plomowe w zakresie zarządzania placówkami

służby zdrowia, czy zarządzania zasobami

ludzkimi i posiadania doświadczenia na stano-

wisku kierowniczym.
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